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തട്്ിക്്്ട്്്കരാര്്അപന്േ
ഷിക്്്ന്്തിന്തട്്ിക്്്ട്്്
സമിതിലയന്്്രപമശ്ലച
ന്്ിത്്ല.

ആരോഗയ് പപ്വർത്്കരക്െ
സര്ക്് ഉറപ്്ാക്്ാൻ

സംസ്്ാനങ്്ൾക്്് നിർരേശം

232020 ഏപര്ിൽ

വ്യാഴം
1195 മേടം 10

കൊവിഡ്പേ്തിപോധം:

15,000 പൊെിയക്െ
പാകക്ജ്ിന ്അംഗീകാരം
നയ്്ഡൽ്്ഹി:ലൊവിഡ്19നപ്
തിപോധത്്ിന്ള്്15,000പൊ
ടിര്പയ്ലടപാലക്്ജിന്നപ്ധാ
നമനന്്്ിനപരനന്്്പോേിയ്ലടഅ
ധയ്ക്്തയിൽപചരന്്മനന്്്ിസ
ഭാപോഗംഅംഗീകാരം
നൽകി.'ഇന്്്യലൊ
വിഡ-്19അടിയന്്
രനപ്തികരണ,ആ
പോഗയ്സംവിധാന
സജ്്ീകരണപദ്്
തി'ക്്ാണ്അംഗീ
കാരം.മ്ന്്്ഘട്്ങ്്
ളിലായാകം്ത്കവി
നിപോഗിക്്്ക.അടിയന്്
രആവശയ്ങ്്ളക്്്7,774പൊ
ടിര്പലചലവഴിക്്്ം.ബാക്്ി
ത്കനാല്വരഷത്്ിനിലടലച
ലവഴിക്്്ം.
നദ്്തനപ്തികരണത്്ില്ലട

ചികിത്്ാ-പരിപോധനാസം
വിധാനങ്്ളഏരലപ്്ട്ത്്ിയം്
നപ്പത്യകആശ്പനത്ികളസ
ജ്്മാക്്ിയം്ലൊവിഡ്വയ്ാപ
നപവഗംക്റയക്്്്കയം്വയ്ാ
പനംനിയനന്്്ിക്്്കയ്മാണ്
പാലക്്ജില്്്മ്ഖയ്ലക്്്യം.അ
വശയ്ചികിത്്ാഉപകരണങ്്ള്
ലടയം്മര്ന്്്കള്ലടയം്സംഭ
രണത്്ിന്പകനന്്്ീക്തസംവി
ധാനം,ഭാവിയില്ണ്്ാപയക്്ാ
വ്ന്്വയ്ാപനംതടയാൻപക
നന്്്-സംസ്്ാനആപോഗയ്പമഖല
കളിൽ്്പവണ്്നക്മീകരണങ്്ള്്,
ധജവസ്രക്്ാഒര്ക്്ങ്്ള്്,
ഗപവഷണംത്ടങ്്ിയവയം്പ
ദ്്തിയ്ലടലക്്്യങ്്ള.

പകനന്്്ആപോഗയ്ക്ടം്ബ
പക്്മമനന്്്ാലയത്്ിന്കീഴി
ലാണ്ഇതിന്ള്്ഇടലപടല്ക
ളം്സംരംഭങ്്ളം്നടപ്്ാക്്്ക.
ആേയ്ഘട്്ത്്ിൽ്്മറ്്്മനന്്്ാലയ

ങ്്ള്ലടലയല്്ാംസഹകര
ണപത്്ലടനിരവധി
നപ്വര്്ത്്നങ്്ളപക
നന്്്ആപോഗയ്മനന്്്ാല
യംനടത്്ിലയന്്്ം
പകനന്്്ം.
നപ്പത്യകലൊവിഡ്

ആശ്പനത്ികള്്,ആ
പോഗയ്പകനന്്്ങ്്ള്്,ലൊ

വിഡ്പരിചരണപകനന്്്ങ്്ള
എന്്ിവയ്ലടഅടിസ്്ാനസൗ
കരയ്ങ്്ള്്വര്്ധിപ്്ിക്്ാൻപദ്്
തിക്്്കീഴിൽ്്സംസ്്ാനങ്്
ള്്ക്്്ംപകനന്്്ഭരണനപ്പേശങ്്
ള്്ക്്്മായി3,000പൊടിര്പ
അധികമായിഅന്വേിച്്്.കേ്ാ
റധ്്്ൻ,ഐലോപലഷൻ്്,പ
രിപോധന,ചികിത്്,പോഗനി
യനന്്്ണം,പോഗമ്ക്്ി,സാമ്
ഹികഅകലം,നിരീക്്ണംഎ
ന്്ിവയക്്്ായ്ള്്വിശേമായ
മാര്്ഗനിര്്പേശങ്്ളം്ലപര്മാറ്്
ച്്ട്്വം്ഉപപേശങ്്ളം്നൽ്്കി.
പോട്്്സപ്ോട്്്കളകലണ്്

ത്്ിപവരതിരിച്്്നപ്പേശങ്്ള്്
തിരിച്്റിഞ്്്അവിആവശയ്മാ
യനിയനന്്്ണങ്്ള്്നടപ്്ാക്്ി.
പരിപോധനാലാബ്കള്ലട
ശം്ഖലവിപ്ലീകരിച്്്നമ്്്ലട
പരിപോധനാപശഷിഅന്േി
നംവര്്ധിപ്്ിക്്്കയാലണന്്്ം
പകനന്്്ം.

ആരോഗയ്പര്വർത്്കരെആപക്മിച്്ാൽ
ഏ ഴ ുവ ർ ഷം വ രെ ജ യി ൽ

ആപോഗയ്
പേ്വർത്്കകര
സംരക്്ിക്്്ം:
പോദി
നയ്്ഡൽഹി:ആപോഗയ്നപ്വ
രത്്കലരസംരക്്ിക്്്ന്്തി
ൽപകനന്്്സരക്്ാരില്്്നപ്
തിബദ്്തവയ്ക്്മാക്്ിനപ്
ധാനമനന്്്ിനപരനന്്്പോേി.
പോകറ്്്രമാര്ളലപ്്ലടആ
പോഗയ്നപ്വരത്്കലരആനക്
മിക്്്ന്്വരക്്്കട്ത്്ശി
ക്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്ഓരഡിനൻ
സ്പകനന്്്മനന്്്ിസഭാപോഗം
അംഗീകരിച്്തിന്പിന്്ാലല
യാണ്നപ്ധാനമനന്്്ിനിലപാ
ട്നപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്പ്തിയനി
യമംആപോഗയ്നപ്വരത്്കര്
ലടസ്രക്്ഉറപ്്ാക്്്ം.ലൊ
വിഡ്19പോട്മ്ന്്ിൽനിന്്്
ലോര്ത്ന്്മ്ഴ്വൻആ
പോഗയ്നപ്വരത്്കലരയം്സ
രക്്ാരസംരക്്ിക്്്ലമന്്്ം
അവര്ലടസ്രക്്യിൽവിട്്്
വീഴച്യിലല്്ന്്്ംപോേിടേ്ിറ്്
റിൽക്റിച്്്.അതിന്ള്്നട
പടിയാണ്ഓരഡിനൻലസ
ന്്്ംഅപദ്്ഹം.

നയ്്ഡൽഹി:ലൊവിഡ്നപ്തിപോധനപ്വ
രത്്നങ്്ളനടത്്്ന്്പോകറ്്്രമാരം്
നഴസ്്മാരം്അടക്്ംആപോഗയ്നപ്വര
ത്്കരആനക്മിക്്ലപ്്ട്ന്്ത്തടയാൻ
ലക്്്യമിട്്്പകനന്്്സരക്്ാരഓരഡിനൻ
സ്ലൊണ്്്വര്ന്്്.ഇന്്ലലപചരന്്മ
നന്്്ിസഭാപോഗംഇതിന്അന്മതിനൽ
കി.ഓരഡിനൻസ്നപ്കാരംആപോഗയ്നപ്
വരത്്കരലക്്തിരായആനക്മണങ്്ള
ജാമയ്മില്്ാക്റ്്മായികണക്്ാക്്്ലമന്്്
മനന്്്ിസഭാപോഗത്്ിന്പശഷംപകനന്്്മ
നന്്്ിനപ്കാശ്ജാവപഡക്്രമാധയ്മനപ്വര
ത്്കപോട്പറഞ്്്.
ആപോഗയ്നപ്വരത്്കരക്്്ആനക്മണ

ത്്ിൽപര്പക്്ൽക്്്കപോസേ്ത്്്നാ
ശമ്ണ്്ാവ്കപോലചയത്ാൽഅനക്മിക
ളിൽനിന്്്നഷ്്പരിഹാരംഈടാക്്്ം.
1897ലലപകരച്്വയ്ാധിനപ്തിപോധനിയ

മംപഭേഗതിലചയ്്്ന്്താണ്ഓരഡിനൻ
സ.്പകസ്കള്ലടഗൗരവമന്സരിച്്്സാ
ധാരണക്റ്്ങ്്ളിൽമ്ന്്്മാസം
മ്തൽഅഞ്്്വരഷംവലരതട
വ്ശിക്്യം്50,000മ്തൽര
ണ്്്ലക്്ംവലരര്പപിഴ
യം്ലഭിക്്ാവ്ന്്താവം്
പ്തിയപഭേഗതി.പര്ക്്്ക
ളഗ്ര്തരമായ,അതീവ
ഗൗരവമ്ള്്ക്റ്്ക്തയ്ങ്്ളി
ൽആറ്മാസംമ്തൽഏഴ്
വരഷംവലരജയിൽശിക്്യം്
ഒര്ലക്്ംമ്തൽഅഞ്്്ലക്്ംവ
ലരര്പപിഴയം്വയ്വസ്്ലചയ്്്ന്്്ണ്്്.
ആപോഗയ്നപ്വരത്്കര്ലടവാഹനങ്്

ളപക്്ക്്ിനിക്്്കളപക്്പകട്പാട്സം
ഭവിച്്ാൽനശിപ്്ിക്്ലപ്്ട്ന്്വസത്്വി
ല്്്വിപണിവിലയ്ലടഇരട്്ിക്റ്്ക്്ാര

നൽകണം.30േിവസംലൊണ്്്ലോലീസ്
പകസിൽഅപന്േഷണംപ്രത്്ിയാക്്ണ

ലമന്്്ംഓരഡിനൻസ്വയ്ക്്മാ
ക്്്ന്്്.പൊടതികളഒര്വരഷ
ത്്ിന്ള്്ിൽവിധിപറയണം.

രാജയ്ത്്ില്്്വിവിധഭാ
ഗങ്്ളിൽലൊവിഡ്നപ്തി
പോധനപ്വരത്്നങ്്ളിൽ
ഏരലപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്ആപോ
ഗയ്നപ്വരത്്കരക്്്പനപര
ആനക്മണങ്്ള്ണ്്ായപശ്്ാ
ത്്ലത്്ിലാണ്പകനന്്്സരക്്ാ

രില്്്നീക്്ം.ഇത്്രംആനക്മണ
ങ്്ളതടയാൻഓരഡിനൻസ്ലൊണ്്്വ
രണലമന്്്ഇന്്്യൻലമഡിക്്ൽഅപോ
സിപയഷൻ(ഐഎംഎ)ആവശയ്ലപ്്ട്്ിര്
ന്്്.നപ്തിപഷധത്്ില്്്ഭാഗമായിഇന്്
ലലഅവരധവറ്്്അലലരട്്്നപ്ഖയ്ാപിച്്ി

ര്ന്്്.സരക്്ാരില്്്ഭാഗത്്്നിന്്്അ
ന്ക്ലമായതീര്മാനമ്ണ്്ായിലല്്ങ്്ിൽ
ശക്്മായനപ്തിപഷധപരിപാടികള്മായി
മ്പന്്ട്്്പോക്ലമന്്്ംമ്ന്്റിയിപ്്്ന
ൽകിയിര്ന്്്.
ഈപശ്്ാത്്ലത്്ിൽഇന്്ലലരാവി

ലലപകനന്്്ആഭയ്ന്്രമനന്്്ിഅമിത്ഷാ
യം്ആപോഗയ്മനന്്്ിപോ.ഹരഷവരധ
നം്പോകറ്്്രമാര്ലടനപ്തിനിധികള്മാ
യിവിഡിപോപൊൺഫറൻസിങ്വഴിച
രച്്നടത്്ി.പോലിസ്്ലത്്്പോകറ്്്ര
മാര്ലടസ്രക്്ഉറപ്്ാക്്്ന്്തിൽവിട്്്
വീഴച്യ്ണ്്ാവിലല്്ന്്്അമിത്ഷാഉറപ്്്
നൽകി.ഈസമയത്്്പോകറ്്്രമാര്ലട
ഭാഗത്്്നിന്്്നപ്തീകാത്്കനപ്തിപഷധം
പോലം്ഉണ്്ാവര്ലതന്്ഷായ്ലടഅഭയ്
രഥനമാനിച്്്ഐഎംഎനപ്തിപഷധപരി
പാടികളപിൻവലിച്്്.

പകനന്്്സരക്്ാരഓരഡിനൻസിന്

നയ്്ഡൽഹി:പോകറ്്്രമാരടക്്ംആപോഗയ്നപ്വരത്്കരക്്്ആവ
ശയ്മായസ്രക്്ഉറപ്്ാക്്ണലമന്്്പകനന്്്ആഭയ്ന്്രമനന്്്ാലയം
സംസ്്ാനസരക്്ാര്കളക്്്നിരപേശംനൽകി.രാജയ്ത്്ില്്്ചി
ലഭാഗങ്്ളിൽആപോഗയ്നപ്വരത്്കരആനക്മിക്്ലപ്്ട്്തം്ലൊ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്പോകറ്്്റ്ലടസംസക്ാരംനടത്്്ന്്തിലന
തിപരനപ്തിപഷധങ്്ള്ണ്്ായതം്പകനന്്്ആഭയ്ന്്രലസനക്ട്്റിഅജ
യ്ഭല്്സംസ്്ാനചീഫ്ലസനക്ട്്റിമാരക്്യച്്കത്്ിൽച്ണ്്ിക്്ാ
ണിച്്ിട്്്ണ്്്.
ഇത്്രംപകസ്കളിൽപവണ്്നത്സ്രക്്ലോര്ക്്്കയം്അനക്മി

കളലക്്തിപരശക്്മായനടപടിസേ്ീകരിക്്്കയം്പവണം.പോകറ്്്ര
മാര്ലടനപ്വരത്്നത്്ിന്സ്രക്്ാഭീഷണിയ്ണ്്ാക്ന്്സാഹചരയ്ം
പനരിടാൻ24മണിക്്്റം് നപ്വരത്്ിക്്്ന്്പോഡൽഓഫിസരമാലര
സംസ്്ാന,ജില്്ാതലങ്്ളിൽനിപോഗിക്്ണലമന്്്ംനിരപേശം.

6ദിവസകത്്ശമ്്ളം5മാസംേിെിക്്്ം
തിര്വനന്്പ്രം:ലൊവിഡി
ലനത്ടരന്്്ണ്്ായസാമ്്
ത്്ികനപ്തിസന്്ിമറികട
ക്്ാൻസരക്്ാരജീവനക്്ാ
ര്ലടഒര്മാസലത്്ശമ്്ളം
പിടിക്്ാൻമനന്്്ിസഭാപോ
ഗംതീര്മാനിച്്്.20,000ര്പ
യിൽതാലഴശമ്്ളമ്ള്്വലരഒ
ഴിവാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
മാസംആറ്േിവസലത്്ശമ്്ളംമാറ്്ി

ലവയക്്്ാനാണ്പ്തിയസാലറിചല
ഞ്്ില്ലടതീര്മാനിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്അ
ഞ്്്മാസംഇപതരീതിയിൽശമ്്ളംപിടി

ക്്്ന്്പോലടഒര്മാസലത്്ശ
മ്്ളംസരക്്ാരിപലലക്്ത്്്
ലമന്്്മ്ഖയ്മനന്്്ിപിണറായി
വിജയൻ.തീര്മാനത്്ിലന
തിലരനിയമനടപടികള്്ആ
പോചിക്്്ലമന്്്നപ്തിപക്്
സംഘടനകളം്വയ്ക്്മാക്്ി.
ലപാലീസിപോആപോഗയ്വ

ക്പ്്്ജീവനക്്ാരപ്ക്ചലഞ്്ിൽ
ഇളവ്കളില്്.മനന്്്ിമാര,എംഎൽഎമാ
ര,പോരഡ-്പൊരപ്്പറഷൻഅംഗങ്്
ള,തപദ്്ശസ്്ാപനജനനപ്തിനിധിക
ളത്ടങ്്ിയവര്ലടശമ്്ളം-ഓണപററി

യം30ശതമാനംഒര്വര്്ഷപത്്ക്്്പി
ടിക്്്ം.
ഡിഎക്ടിശികപിടിലച്്ട്ത്്്2,700

പൊടിര്പസമാഹരിക്്്ക,ഡിഎക്ടി
ശികമരവിപ്്ിക്്്കത്ടങ്്ിയനിര്്പേശ
ങ്്ളപരിഗണനയ്ക്്്വന്്ിര്ലന്്ങ്്ി
ലം്സാലറിചലഞ്്്മായിമ്പന്്ട്്്പോ
കാൻതലന്്സരക്്ാരതീര്മാനിക്്്ക
യായിര്ന്്്.ആശവരക്്രമാരക്്്നിബ
ന്്നകളില്്ാലതഓണപററിയവം്ലൊ
വിഡ്കാലയളവിൽഅധികഇൻസ്്്ീ
വായി1,000ര്പയം്നൽക്ലമന്്്ംമ്
ഖയ്മനന്്്ിപറഞ്്്.

"അവരവര്കെശീലംവച്്്
മറ്്്ള്്വകരഅളക്്ര്ത'്
നപ്പത്യകപലഖകൻ
തിര്വനന്്പ്രം:""അവരവര്ലടശീലം
വച്്്മറ്്്ള്്വലരഅളക്്ാൻപ്റലപ്്ടര്
ത.്ഓപോര്ത്്രക്്്ംഅവരവര്പടതാ
യശീലങ്്ള്ണ്്ാവം്.ആശീലപ്ത്ലട
വളരന്്്വന്്വനല്്ഇവിടിരിക്്്ന്്ത.്..''-
നപ്തിപക്്ത്്ിന്ശക്്മായമറ്പടിന
ൽകിയമ്ഖയ്മനന്്്ിപിണറായിവിജയൻ,
സന്പ്ിംക്്രഇടപാടിൽലതളിവ്കളലൊ
ണ്്്വരാന്ള്്ലവല്്്വിളിഇന്്ലലത്്
വാരത്്ാസപമ്്ളനത്്ിലം്ആവരത്്ി
ച്്്.അലമരിക്്ൻസന്്രശനത്്ിന്പോ
യപപ്്ളസന്പ്ിംക്്രഇടപാടിലനക്്്റിച്്്
ചരച്്നടത്്ിയിര്പന്്എന്്പോേയ്
ത്്ിനായിര്ന്്്ഈമറ്പടി.
"അതിനകപത്്ക്്്ഞാനിപപ്്ളകട

ക്്്ന്്ില്്.അത്്രത്്ില്ള്്എലന്്ങ്്ി
ലം്വിളിച്്്പറഞ്്ാൽഅതിന്മറ്പടി
പറയാൻഎനിക്്ിപപ്്ളപനരമിലല്്ന്്്
പനരപത്്പറഞ്്താണ.്എനിക്്ീകാരയ്
ത്്ിൽഒരാശങ്്യ്മില്്.മടിയിൽകനമ്
ള്്വപനവഴിയിൽപപടിപക്്ണ്്ത്ള്്്.
ആഒര്ധധരയ്ംതലന്്യാണ്ഇപതവ
ലരഎല്്്ജീവിതത്്ില്ള്്ത.്ഇനിഅ
പങ്്ട്്്ംഅങ്്ലനതലന്.്ഇത്സംബ
ന്്ിച്്്ലതളിവ്ലണ്്ങ്്ിൽആപക്്പമ്ന്്
യിക്്്ന്്വരലൊണ്്്വരലട്'്-മകള്ലട
കമ്്നിയ്മായിബന്്ലപ്്ട്്പോേയ്ത്്ി
ന്ത്്രമായിമ്ഖയ്മനന്്്ിപറഞ്്്.എ
ലകജിലസ്്്റില്്്വിലാസത്്ിലാണ്
മ്ഖയ്മനന്്്ിയ്ലടമകളകമ്്നിരജിസ്്്്ര
ലചയത്ലതന്്ആപോപണലത്്"അസം
ബന്്മായകാരയ്ങ്്ള'എന്്്പറഞ്്്മ്
ഖയ്മനന്്്ിതള്്ി.
സന്പ്ിംക്്രകരാറിലനക്്്റിച്്്ള്്സി

പിഐജനറൽലസനക്ട്്റിഡി.രാജയ്ലട
അഭിനപ്ായലത്്ക്്്റിച്്്ള്്പോേയ്ത്്ി
ന്"ഓപോര്ത്്രക്്്ംഓപോഅഭിനപ്ായ
മ്ണ്്ാവ്മപല്'്എന്്ായിര്ന്്്മറ്പടി.
"വിശേീകരണംനൽകിയപപ്്ളവസത്്
തലയക്്ാളവിവാേങ്്ളാണ്ചിലരക്്്
താലപ്രയ്ം.വിവാേങ്്ളഎങ്്ലനലയങ്്ി
ലം്ലപര്പ്്ിക്്ണം.അതപല്്വസത്്
ത?'-മ്ഖയ്മനന്്്ിആരാഞ്്്.
""അപന്േഷണാത്്കമാധയ്മനപ്വരത്്

നരീതിയിൽനപ്വരത്്ിക്്്ന്്നിങ്്ള
ക്്്സന്പ്ിംക്്രഇടപാടിൽഎലന്്ങ്്ിലം്
കലണ്്ത്്ാൻകഴിപഞ്?്പോധപ്ര
വ്്ംചിലകാരയ്ങ്്ളഉയരത്്ിലക്്ണ്്്
വര്പപ്്ളമറ്പടിപറഞ്്്സമയംകള

യാനില്്.ക്തയ്മായഅതിഗ്ഡമായരാ
ഷ്നട്ീയഉപദ്്ശയ്പത്്ലടയാണത.്വലിയ
പവട്്യാടൽനടന്്ഘട്്ത്്ിൽപോലം്എ
ന്്ാണ്ഇക്്്ട്്രആപോചിക്്്ന്്ലതന്്്
അറിയ്മായിര്ന്്്.ഇലോന്്്ംഇക്്ാല
ത്്്രഹസയ്മല്്. നിങ്്ളഗ്ഡാപോചന
നടത്്ിആനക്മിക്്ാൻപ്റലപ്്ടാൻമ്
മ്്്തലന്്കാരയ്ങ്്ളഅറിയാനാവം്.
ഈവിവാേത്്ിൽപവലറആള്കള്ലണ്്
ന്്്ഞാൻപറഞ്്ത്ഇപപ്്ളപ്റത്്്വ
ന്്ിരിക്്്കയാണ.്ചിലശക്്ികളഇതി
നായിഇറങ്്ിപ്്്റലപ്്ട്്ിരിക്്്കയാണ.്
അവരലക്്ന്്്ംമറ്പടിപറഞ്്്സമ
യംകളയാൻഞാനില്്.കഴിഞ്്േിവസം
നിങ്്ള്ലടപോേയ്ംതടഞ്്്എലന്്
ലക്്വാരത്്വന്്പല്.്ഏലതങ്്ിലം്ഘ
ട്്ത്്ിൽനിങ്്ള്ലടപോേയ്ംഞാൻതട
പഞ്?്ഞാൻസമ്്തിച്്്വന്്ഘട്്ത്്ി
ൽഏലതങ്്ിലം്പോേയ്ത്്ിൽനിന്്്ഞാ
ൻമാറിപപ്്പോ?ഞാൻഏലതങ്്ിലം്വ
ഴിക്്്പോവ്പപ്്ളധമക്്്ംപിടിച്്്വ
ന്്ാൽസമ്്തിച്്ിട്്ില്്.എന്്ിട്്്എനത്മാ

നത്ംപോശമായരീതിയിലാണ്വസത്്ത
കള തിരിച്്്വിട്ന്്ത'്-മ്ഖയ്മനന്്്ിപറ
ഞ്്്.
ധഹപക്്ടതികഴിഞ്്േിവസം

സന്പ്ിംക്്രകരാറിലനപ്്റ്്ിചിലപോേയ്ങ്്
ളപോേിച്്ത്ആപകസ്മായിബന്്ലപ്്
ട്്വിവരപശഖരണത്്ില്്്ഭാഗമാണ.്അ
ത്ഏത്പൊടതിയം്സേ്ാഭാവികമായി
ലചയ്്്ന്്താണ.്ഇടപാടിൽഗൗരവമായ
ചിലനപ്ശന്ങ്്ളഉയരത്്ിലക്്ണ്്്വ
ന്്പപ്്ഴാണ്അത്്രംകാരയ്ങ്്ളവിശേ
മായിപഠിക്്ാൻവിേഗധ്സമിതിലയവ
ച്്ത.്അതിലലരണ്്്പപരം്വലിയനപ്ാവീ
ണയ്വം്അംഗീകാരവം്പനടിയവരാണ.്
രാഷ്നട്ീയആനക്മണങ്്ളരാഷ്നട്ീയക്്ാ
രതമ്്ിലാവ്പപ്്ളവലിയനപ്ശന്മില്്.
എല്്്പനലര,അലല്്ങ്്ിൽഎല്്്മറ്്ാ
ലരലയങ്്ിലം്ഉളലപ്്ട്ത്്ിആനക്മിപച്്
ള.്അതല്്പല്്ഉപേ്ോഗസ്്ര്ലടനില.ഉ
പേ്ോഗസ്്ലരഇങ്്ലനലക്്്യമിട്്്ആനക്
മിക്്്ന്്ത്ശരിയായനിലയാപോ?-മ്
ഖയ്മനന്്്ിപോേിച്്്.

മടിയിൽകനമ്ള്്വപനവഴിയിൽപപടിപക്്ണ്്ത്ള്്്:മ്ഖയ്മനന്്്ി
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തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാ
നത്്്ഇന്്ലല11പപര്്ക്്്
ക്ടിലൊവിഡ-്19സ്്ിരീക
രിച്്തായിമ്ഖയ്മനന്്്ിപിണ
റായിവിജയൻ.കണ്്്ര്്ജില്്
യിൽ്്നിന്്്ള്്7,പൊഴി
പക്്ട്ജില്്യില്ള്്2,പൊട്്
യം,മലപ്്്റംജില്്കളില്ള്്
ഓപോര്ത്്ര.(പൊട്്യത്്
ല്്,ഇട്ക്്ിയിലാണ്പോഗം
സ്്ിരികരിച്്ലതന്്്പൊട്്
യംജില്്ാഅധിക്തരഅറി
യിച്്്).ഇതിൽ്്അഞ്്്പപര്്
വിപേശത്്്നിന്്്ംവന്്താ
ണ.്മ്ന്്്പപര്്ക്്്സമ്്ര്്ക്്
ത്്ില്ലടയാണ്പോഗംബാ
ധിച്്ത.്
പൊഴിപക്്ട്ജില്്യിലല

ഒര്ആപോഗയ്നപ്വര്്ത്്
യക്്്്ംകണ്്്ര,പൊഴിപക്്
ട്ജില്്കളിലലരണ്്്ഹൗസ്
സര്്ജന്്ാര്്ക്്്ംപോഗംബാ
ധിച്്്.കണ്്്ര്്ജില്്യിൽ്്നി
ന്്്ള്്നാല്പപര്്ദ്ബായി
ൽ്്നിന്്്ംപൊട്്യംജില്്യി
ലലഒരാള്്ഓസ്പന്ടലിയയി
ൽ്്നിന്്്ംവന്്വരാണ.്
പാലക്്ാട്ജില്്യിൽ്്നി

ന്്്ള്്ഒരാളാണ്ഇന്്ലല
പോഗമ്ക്്ിപനടിയത.്ഇ
പോലട308പപരഇത്വലര
പോഗമ്ക്്രായി.127പപരാ
ണ്വിവിധആശ്പനത്ികളി
ൽ്്ചികിത്്യില്ള്്ത.്
29,150പപരനിരീക്്ണത്്ി
ല്ണ്്്.95പപലരഇന്്ലല
ആശ്പനത്ിയിൽ്്നപ്പവശി
പ്്ിച്്്.

പേർ്്ക്്്
കൊവിഡ്

പോഗമ്ക്്ി
ഒരാൾക്്്

29,150പേർ
നിരീക്്ണത്്ിൽ

കര്തൽലവണ്്ത്കഴ്ത്്ിെല്്..!പ്റത്്ിറങ്്്ന്്വർനിർബന്്മായം്മാസക്്ധരിക്്ണലമന്്ലകനദ്്്സർക്്ാരി
ല്്്കർശനനിർലദശംനപ്ാബെയ്ത്്ിൽവന്്ഇന്്ലെമാസക്്മ്ഖത്്്നിന്്്താഴത്്്ിവച്്്യാനത്ലെയത്സക്്ട്്ർയാനത്ക്്ാരി
ലയലൊെീസ്ഉലദ്ോഗസ്്തടഞ്്്നിർത്്ിമാസക്്ശരിയായിധരിപ്്ിക്്്ന്്്.തിര്വനത്്പ്രംനഗരാതിർത്്ിയായക്ണ്്മൺ
കടവിൽനിന്്്ള്്കാഴെ്. ലക.ബി.ജയെനദ്്്ൻ

സാലറിചലഞ്്്പ്തിയര്പത്്ിൽ

ലോകഭൗമദിനമായഇന്്ലെമ്ഖയ്മനത്്്ിപിണറായിവിജയല്്്തിര്വനത്്പ്രലത്്
ഔലദ്ോഗികവസതിയിൽഅലദ്്ഹത്്ില്്്ഭാരയ്കമെമരച്്ീനിക്്മ്്്നട്്്ലവള്്ലൊഴി
ക്്്ന്്്.മ്ഖയ്മനത്്്ിസമീപം.
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ച്ടിൽനിന്്്രക്്...ലോക്ഡൗണികനത്ടർന്്്ഒര്മാസലത്്ളമായിസവ്കാരയ്ബസ്കളസർവീസ്നിർത്്ിയിട്്്.ച്ട്ക്ട്തലാ
യതിനാൽനിർത്്ിയിട്്വാഹനങ്്ള്കടടയറ്കളക്്്തകരാറ്കളസംഭവിക്്്ം.മ്നകര്തലികന്്്ഭാരമായിലോഴിലക്്ട്പന്്ീര
ങ്്ാവിൽനിർത്്ിയിട്്സിറ്്ിബസികന്്്ടയറ്കളടാർലോളിനവച്്്മറച്്ലപ്്ള.-വിമിത്്്ഷാൽ.

ശോഴിശ്ക്ട്:ജില്്യിൽ്്ഇന്്
നലരണ്്്ശപര്്ക്്്ക്ടിനകാ
വിഡ് സ്്ിരീകരിച്്് . ഇശോ
നടജില് ്യിൽ്്ആനകനകാവി
ഡ് സ്്ിരീകരിച് ്വര്നട എ
ണ്്ം22ആയി.11ശപര്്ശോഗ
മ്ക്്രായിആശ്പഗ്തി വിട് ്
തിൊൽ്് 11 ശപരാണ് ചികി
ത്്യിൽ്്ത്ടര്ന്്ത്.ഇത്ക്
ടാനതഒര്കണ്്്ര് ്സ്വശയേി
ക്്്ം ശോഴിശ്ക്ട് നമഡിക്്
ൽ്്ശോനളജിൽ്്ഇന്്നലനകാ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച് ്ിട് ്്ണ്്് .ചി
കിത്്യില്ണ്്ായിര്ന്്4ഇ
തരജില്്ക്്ാര്്ശെരന്ത്ശോ
ഗമ്ക്്രായിആശ്പഗ്തിവി
ട് ്ിര്ന്്്.ഇന്്നല നകാവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്വരിൽ്്ഒരാൾ്്ഇ
ഖ്റശോസ്പിറ് ്ലിൽ്്ഐസി
യ്വിൽ്്ശോലിനചയ്തിര്ന്്
ശെഴ്സ്ആണ്.ഈമാസം11
ന്നകാവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്എ
ടശ്ച്രിസ്വശയേിഇഖ്റആശ്

പഗ്തിയിൽ്്ഉണ്്ായിര്ന്്സമ
യത്്്അവനരപരിചരിച് ്ിര്
ന്്്. അവര്മായ്ള്് സപ്്
ര് ്ക്്ത്്ിൽ്് െിന്്ാണ് ഇവ
ര് ്ക്്് ശോഗം പകര് ്ന്്നതന്്്
കര്ത്ന്്്.ഏഗ്പിൽ്്5,6,7,8
തീയ്്തികളിൽ്് ഇവര് ് ഇഖ്റ
ആശ്പഗ്തിയിൽ്് ഐസിയ്
വിൽ്് ശോലി നചയ്തിര്ന്്്.
9,10,11തീയതികളിൽ്്ഇവര്്
അവധിയിലായിര്ന്്്. 11ന് 
എടശ്ച്രിസ്വശയേിയ്നടനകാ
വിഡ് പരിശോധൊഫലം
ശൊസിറ് ്ീവ് അതിനെത്്്ട
ര് ്ന്്് ഈ െഴ് സ് ഉൾ്്ന്പ്നട
അശ്ദ്ഹന്ത്പരിചരിച്്മ്ഴ്
വന്്ശപനരയ്ംക്വാറന്്്യിെി
ശലക്്്മാറ്്ിയിര്ന്്്.ത്ടര്്ന്്്
20.04.3020ന് അച്്ശോനൊ
പ്്ംസ്വത്്ംകാറിൽ്്രാവിനല
7മണിക്്്ഇഖ്റശോസ്പിറ് ്
ൽ്് വരികയ്ം ഗ്സവപരിശോ
ധെടത്്ിഒപ്്തരമണിശോ

നട തിരിച് ്് വീട് ്ി
ൽ്്ശൊവ്കയ്ം
നചയ്ത്. ഇന്്
നല പരിശോധ
ൊഫലം ശൊ
സിറ്്ീവായതി
നെത്ടര്്ന്്്നമ
ഡിക്്ൽ്് ശോ
നളജിനല നകാ
വിഡ് ഐനോ
ശലഷന്്വാര്്ഡി
ശലക്്്മാറ്്ിയിട്്്
ണ്്്ഇശ്പ്ൾ്്ശോ
ഗലഷ്്ണങ്്ൾ്്
ഒന്്്മില് ്, െില
ത്പ്തികരമാ
ണ്.ഇന്്നല
നകാവിഡ് സ്്ിരീകരിച് ് ര
ണ്്ാമന്ത്വ്േക്്ിനമഡിക്്
ൽ്്ശോനളജിൽ്്ഹൗസ്സര്്ജ
ന്്സി നചയ്്്ന്് ശോക്റ് ്ര് ്
ആണ്.ഇശ്ദ്ഹംമാര്്ച്്്20ന്
െിസാമ്ദ്്ീന്്ഗ്ടിവാന്്ഗ്ഡംഎ

ക്സ്ഗ്പസിൽ്് യാഗ്ത നചയ്ത
ആളാണ്.11.40ന്ഡൽ്്ഹിയി
ൽ്്െിന്്്ന്ഗടയിെിൽ്്കയറ്
കയ്ംമാര്്ച്്്22ന്ഹവകിട്്്6
30ന് ശോഴിശ്ക്ട് നറയി
ൽ്്ശവ സ്ശ്റ്ഷെിനല ല്്ാറ് ്

ശോംെപ്്ര് ്ഒന്്ിൽ്്എത്്ി
ശ്ച്ര്കയ്ം നചയ്ത്. അവി
നടെിന്്്നറയിൽ്്ശവസ്ക്വാ
ഡ് പരിശോധിക്്്കയ്ം 14
യിവസംക്വാറന്്്യിെിൽ്്കഴി
യാന്്െിര്്ശ്ദ്േിച്്ത്ഗ്പകാരം
ക്വാറന്്്യിെിൽ്്കഴിയ്കയ്
മായിര്ന്്്ജില് ്യിൽ്് ഇന്്
നല1413ശപര്്ക്ടിവീട്കളി
ൽ്് െിരീഷ്്ണംപ്ര് ്ത്്ിയാ
ക്്ിയതായി ജില് ്ാ നമഡിക്്
ൽ്് ഓഫീസര് ് ശോ. ജയഗ്േീ.
വിഅറിയിച്്്.ഇശോനടെിരീ
ഷ്്ണ കാലയളവ് പ്ര് ്ത്്ി
യാക്്ിയവര്നട എണ്്ം
19,010ആയി.3803ശപരാണ്
െിരീഷ്്ണത്്ിൽ്്ബാക്്ിയ്
ള്്ത്.ഇന്്നലപ്ത്തായിവ
ന്്12ശപര്്ഉൾ്്ന്പ്നടആനക
28ശപരാണ്ആശ്പഗ്തിയിൽ്്
െിരീഷ്്ണത്്ില്ള്്ത്. 11
ശപനര ഡിസ്ചാര് ്ജ്്് നച
യ്ത്.

കോഴിക്ക്ട്രണ്്്കേര്്ക്്്
ക്ടികൊവിഡ്സ്്ിരീെീരിച്്്

െിദുയാർഥികൾകുു്കകതാങുുായി
ഓൺകലൻസുുുുഡിവെൽപുു്
ക്റ്്േ്ാടി:ഓണഹലനറ്്്്ഡിനഹൽപ്പദ്്തിയ്മായികായനക്്
ടിനക.പി.ഇ.എസ്ഹയരനസക്്നഡറിസക്്ൾ.രഷ്്ിതാക്്ള്നട
വാടസ്ാപ്്്െപ്്റ്കൾഉപശോഗിച്്്വിയേ്ാരഥികനളഎട്്്ശപരടങ്്്
ന്്നചറിയഗര്്പ്്്കൾആയിതിരിച്്ാണ്പദ്്തിെടപ്്ിലാക്്ിയത.്
ഗര്്പ്്്ലീഡരമാര്നടഗപ്ശത്േകഗര്്പ്്ിൽആധേ്ാപകരആേയവിെി
മയംെടത്്്കയ്ംലീഡരമാരഅത്അവര്നടഗര്്പ്്്കളിൽപങ്്്
വയക്്്്കയ്ംനചയ്്്ന്്രീതിയാണ്അവലംബിച്്ത.്
നൊത്പരീഷ്്െടക്്ാനബാക്്ിയ്ള്്വിഷയങ്്ളിനലപാഠങ്്
നളനചറിയഭാഗങ്്ളായിതിരിച്്്പരീഷ്്കള്ംചരച്്കള്മാണ്െ
ടത്്്ന്്നതന്്്ഗ്പിനസിപ്്ൽഅബ്ബക്്രനക.നക,പിടിഎഗ്പ
സിഡന്്്്ഹസന്ദ്്ീനനതറ്്ത്്്എന്്ിവരഅറിയിച്്്.

അതിർുുതുുിയിൽുുശകുുമായരരിഷോധനതുടരുനുുു
ശോഴിശക്്ട:്അഴിയ്ര്്പഞ്്ായത്്ിനന്്്മാഹിഅതിര്്ത്്ിയി
ൽ്്വാഹെപരിശോധെകര്്േെമാക്്ി.ജില്്വിട്്്ള്്യാഗത്കൾ്്
കര്്േെമായ്ംെിയഗ്ത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്. മ്ഴ്വന്്വാഹെങ്്ള്നടയ്ം
വിവരംശോഡ്വിജിൽ്്എന്്നോഹബൽ്്ആപ്്ിൽ്്ശേഖരിക്്്
ന്്്നണ്്ന്്്പഞ്്ായത്്്നസഗക്ട്്റിഅറിയിച്്.്നമഡിക്്ൽ്്എമ
ര്്ജന്്സി,ജില്്ാകലക്റ്്റ്നടപാസ്്്എന്്ിവഉള്്വനരമാഗത്ശമ
അതിര്്ത്്ിയിൽ്്കടത്്ിവിട്ന്്്ള്്.്ഇതിൊയിആശോഗേ്നച
ക്്്ശൊസ്്്്്ംറവെയ്്നചക്്്ശൊസ്്്്്ംഗപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്ണ്്.്വടക
രഡിഹവഎസപ്ിഗപ്ിന്്സ്എഗബ്ാഹാം,കണ്്ശഗ്ടാൾ്്ഡിഹവഎ
സ്പിരാശഗഷ്ക്മാര്്,നപാലീസ്സര്്ക്്ിൾ്്ഇന്്സ്നപക്റ്്ര്്ടി.
പി.സ്ശമഷ,്പഞ്്ായത്്്നസഗക്ട്്റിടി.ഷാഹ്ൽ്്ഹമീദ,്റവെയ്്
ഇന്്സ്നപക്റ്്ര്്ലൗജഎന്്ിവര്്വാഹെപരിശോധെക്്്ശെത്
ത്വംെൽ്്ക്ന്്്.നചക്്്ശൊറ്്്്ിനലഹജവ,അഹജവമാലിെ്േ
ങ്്ൾ്്പഞ്്ായത്്ിനന്്്ശെത്തവ്ത്്ിൽ്്സംസ്കരിക്്്ന്്്ണ്്.്

വേലായുധൻപി.മുനുുിയുർ
ശതഞ്്ിപ്്ലം: നകാവിഡ് - 19
ന്ന്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽശോക്
ഡൗണിനെത്ടരന്്്ശോലിയി
ല്്ാനതശചശലഗ്പ്്യിൽഒര്ക്
ട്ംബംദ്രിതത്്ിൽ.ശചശലഗ്പ്്
-ഇടിമ്ഴിക്്ൽസിഎംശോശ്ട്
ഴ്സിൽഎട്്് വരഷമായിതാമ
സിക്്്ന്് രാജന്ം ബ്ദ്്ി
ഹവകല്േമ്ള്്മകനജിഷ്ണ്
വ്ം ഭാര്േ രാധയ്ംഅടങ്്ിയ
ക്ട്ംബമാണ് ജീവിതം തള്്ി
െീക്്ാന ഗ്പയാസന്പ്ട്ന്്ത്.
രാമൊട്്്കരയില്ംപരിസരഗപ്
ശയേങ്്ളില്ംരാവ്ംപകല്മാ
യി ശോട്്റിവില്പെയ്ംപഗ്ത
വിതരണം െടത്്ിയ്മായിര്
ന്്് രാജന ക്ട്ംബം പ്ലര
ത്്ിയിര്ന്്ത.്എന്്ാൽശോക്
ഡൗണിനെത്ടരന്്്ശോട്്റിഇ
ശ്പ്ൾെിരത്്ിവച്്ത്ംസായാ
ഹ്്പഗ്തംഗ്പസിദ്്ീകരിക്്ാനത
വന്്ത്ംഏകവര്മാെമാരഗം
െിലച്്്.സന്്ദ്്ഗ്പവരത്്കര്
നടസഹായംനകാണ്്ാണ്ഈ
ക്ട്ംബം യിവസവ്ം പട്്ിണി
യാകാനത മ്ശ്ന്ട്്്ശൊക്ന്്
ത.്രണ്്്വരഷംമ്നപ്ഉണ്്ായ
അറ്്ാക്്ിനെത്ടരന്്്ഭാര്േരാ
ധഇശപ്്ഴ്ംചികിത്്യിലാണ.്

ഒര് മാസം 1500ര്പ ശവണം
രാധയയ്ക്്് മര്ന്്ിന് മാഗ്തം.
രാമൊട്്്കരബഡ്സ്സ്ക്ളി
ൽപഠിക്്്ന്്ബ്ദ്്ിഹവകല്േ
മ്ള്്മകനജിഷ്ണ്രാജിന്മ്
നപ്ഷ്ഗരക്ടിയിട്്്ൊല്യിവ
സംഐസിയ്വിൽ ചികിത്്
യിലായിര്ന്്്. ഇശ്പ്ഴ്ം മക
നപള്്ിക്്ൽഗ്പകാശ്ആയ്ര
ശവയിക്സിന്ന്് ചികിത്്യിലാ
ണ്.കഷായംഉൾന്പ്നടയ്ള്്മ
ര്ന്്്കൾ യിവശസെ ശവണം.
വീടിന്ന്്മാസവാടകയിെത്്ി
ൽ വന ത്ക ക്ടിശ്്ികയായ
ത്ംരാജനെഅലട്്്ന്്്ണ്്്.രാ
ജന്സ്വത്്മായിഒര്വീട്എന്്
ത് ഇന്്്ം സ്വപ്െമാണ്. രാജ
ന്ന്്മ്ത്്പ്ഗ്തനജിതിനരാജ്
ശെരന്ത്ശോഗംബാധിച്്്മര
ണന്പ്ട്്ിര്ന്്്.ശെരന്ത്ഹാര
ട്്റ്്ാക്്ിനെത്ടരന്്്മരണനത്്
മ്ഖാമ്ഖംകണ്്ഭാര്േരാധത
െിന്ക്ന്ത്ങ്്ില്ം സംഭവിച്്ാ
ൽപിന്ന്മകന്ന്്ഭാവിനയക്്്
റിച്്്ള്്ആേങ്്യ്ംഈഅമ്്
യ്നടവാക്്്കളിൽെിറയ്ന്്.്
ശറഷനകടയിൽെിന്്്അരില
ഭിക്്്ന്്തിന്ശറഷനകാരഡി
ല്്ാത്്ത്ംക്ട്ംബത്്ിന്ംഇ
ര്ട്്ടിയായ്.

ലേലേമ്പ്്യിലക്വാർല്ട്ഴ്സിലതാമസിക്്്ന്്
ക്ട്ംബംദ്രിതത്്ില

രാജനം്ക്ടം്ബവം്

തിര്രങ്്ാടി:ശോക്ഡൗണമ്ലംവ്ോപാരസ്്ാപെങ്്ൾഅട
ച്്ിട്്സാഹചര്േത്്ിൽഓണഹലനവ്ോപാരത്്ിന്അന്മതിെ
ൽകിയശകഗദ്്്സരക്്ാരെടപടിനക്്തിശരവേ്ാപാരികള്നടഗപ്തി
ശഷധം.സംസ്്ാെവ്ോപകമായിശകരളാവ്ോപാരിവ്േവസായി
ഏശോപെസമിതിയ്നടഗ്പതിശഷധത്്ിന്ഐക്േയാരഡ്േംഗ്പ
ഖ്ോപിച്്്നോണ്്്നചമ്്ാട്വ്ോപാരിവ്േവസായിഏശോപെസമി
തിയ്നടശെത്ത്വത്്ിൽഗ്പതിശഷധസംഗമംെടത്്ി.
ശോക്ഡൗണമ്ലംസാപ്്ത്്ികമായിതകരന്്ലഷ്്ക്്ണക്്ി
ന്വ്ോപാരികള്നടെന്ട്ല്്്തകരക്്്ന്്ഓണഹലനവ്ോപാര
അന്മതിശോക്ഡൗണതീര്ന്്ത്വശരമാറ്്ിനവക്്ണനമന്്്
ശോഗംആവേേ്നപ്്ട്്.്വേ്ാപാരിഭാരവാഹികളായൌഷാദ്സിറ്്ി
പാരക്്്,നോയ്തീനശോയ,സിദ്്ീഖ്പെക്്ൽ,അബ്്്ൽഅമര,
മനസ്ര,അനസാര, മലബാരയ്സ്ഫ്എന്്ിവര ശെത്ത്വം
െൽകി.

കേമ്്ാട്വയ്ാപാരിവയ്വസായിഏലോപനസമിതിനടത്്ിയഗപ്
തിലഷധം

ഷകപുദുുസർകുുാറിവനതിഷര
െുയാരാരികൾപുരതിഷേധിചുുു

പുരതിഷേധംസംഘടിപുുിചുുു
ക്റ്്്ോടി:ശോക്്്ഡൗണിനെത്ടരന്്്പട്്ിണിയിലായകരഷകര
ക്്്ംനോഴിലാളികൾക്്്ംഭഷ്്ണവ്ംപണവ്ംഎത്്ിക്്്ക,സ
മഗ്ഗമായസാപ്്ത്്ികപാശ്ക്ജ്ഗ്പഖ്ോപിക്്്ക,ത്ടങ്്ിയമ്ഗ്യാ
വാക്േങ്്ൾഉന്്യിച്്്ശകഗ്ദ്്സരക്്ാരിനെതിനരയ്ള്്അഖിശല
ത്്േ്ാഗപ്ശഷ്്ഭത്്ിനന്്്ഭാഗമായികരഷകസംഘംക്ന്്്മ്്ൽഏ
രിയാകമ്്ിറ്്ിനോശകരിയിൽഗ്പതിശഷധംസംഘടിപ്്ിച്്്.ടി.നക.
ശോഹനയാസ്,നക.പി.ചഗ്ദ്്ി,പി.ൊണ്,നക.പി.ഗ്േീധരന,നക.ഗ
െീഷ്എന്്ിവരപന്ങ്ട്ത്്്.

കർഷകസംഘത്്ികന്്്ലനത്തവ്ത്്ിൽകൊലകരിയിൽനടന്്ഗപ്
തിലഷധം

െുയാരാരസുുാരനങുുളിൽുുരരിഷോധനനടതുുി
ശോഴിശ്ക്ട്:കരിഞ്്ത്്,പ്ഴ്ത്്ിനവപ്്്,അമിതവിലഎന്്ിവത
ടയ്ന്്തിൊയിവടകരസഹ്ല്ഓഫീസ്പരിധിയിൽ്്ര്പീകരിച്്
സ്ക്വാഡ്വളയം,ഹവക്്ിലശ്ശ്രിശോഡ്,കളരിയ്ള്്തിൽ്്ശ്ഷ്
ഗ്തം,നവള്ത്്മലഭാഗങ്്ളിൽ്്നറയ്ഡ്െടത്്ി.വളയംഅങ്്ാടി
യിനലപഴം,പച്്ക്്റിക്്ടകളിൽ്്അമിതവിലഈടാക്്്ന്്താ
യ്ംവിലവിവരപ്്ട്്ികഗപ്യര്്േിപ്്ിക്്്ന്്ിനല്്ന്്്ംകനണ്്ത്്ിയതി
നെത്ടര്്ന്്്ഇവിടങ്്ളിൽ്്പഴത്്ിന്ന്്യ്ംപച്്ക്്റികള്നടയ്ം
വിലമറ്്ിടങ്്ളിശലത്ശൊനലക്റപ്്ിച്്്.വിലവിവരപ്്ട്്ിക ഗ്പയ
ര്്േിപ്്ിക്്ാന്ംെിര്്ശയേിച്്്.അളവ്ത്ക്് ഉപകരണംഉപശോ
ക്്ാക്്ൾ്്ക്്്എള്പ്്ത്്ിൽ്്കണ്്്ശോധ്േന്പ്ട്ന്്സ്്ലത്്്വ
ച്്്ത്ക്്്ന്്തിന്ംെിര്്ശയേിച്്്.താല്ക്്്സഹ്ല്ഓഫീസര്്ക്്്
പ്റനമശറഷെിങ്ഇന്്സ്നപക്റ്്ര്്മാരായസജീഷ്നക.ടി,െിജിന്്
ടി.വി,ഗ്േീധരന്്നക.നക.,ജീവെക്്ാരായവി.വിഗ്പകാശ്,സ്െിൽ്്
ക്മാര്്എസ,്ഗേ്ീജിത്്്ക്മാര്്നക.പി.എന്്ിവര്്പരിശോധെയി
ൽ്്പന്ങ്ട്ത്്്.

റിലപ്ാ്ർട്്ർമാർക്്്ള്്കകാവിഡ-്19ഗപ്തിലോധഔഷധക്്ിറ്്്കള്്ജില്്ാആയ്ർ്്ലവദകമഡിക്്ൽ്്
ഓഫീസർ്്ലോ.കക.എം.മന്്സ്റിൽ്്നിന്്്കാലിക്്റ്്്ഗപ്സ്ക്്ബ്കസഗക്ട്്റിപി.എസ.്രാലകഷം്ഗപ്
സിഡന്്്്എം.ഫിലോസഖ്ാനം്ലേർ്്ന്്്ഏറ്്്വാങ്്്ന്്്.ലോ.പി.േിഗത്ക്മാർ്്,ലോ.മലോജ്കാള്
ർ്്,ലോ.സ്ലരഷ്ക്മാർ്്,ലോ.സ്ജീറനബീൽ്്,ലോ.കക.ഗപ്വീണ്്എന്്ിവർ്്സമീപം

രിരിഇകിറുു്െിതരണം
വെയുതു
തലശേരി:നോവിഡ്-19നെ
തിശര സംസ്്ാെം നൊര്ത്
ശ്പ്ൾഹകത്്ാങ്്്മായി ഇ
ത്്്േനനമഡിക്്ൽഅശോസി
ശയഷന്ം. ഏറ്്വ്ം ക്ട്തൽ
നോവിഡ്ശോഗംനടസ്്്്്നചയ്്്
കയ്ം ശോഗികനള ചികിത്്ി
ക്്്കയ്ം നചയ്്്ന്് തലശേരി
യിനലആശോഗേ്ഗപ്വരത്്കര
ക്്്ഒര്ലഷ്്ംര്പയ്നടപിപി
ഇകിറ്്്കൾസമ്്ാെിച്്ിരിക്്്
കയാണ്തലശേരിഐഎംഎ
ഗപ്സിഡന്്്്ശോ.സജീവ്ംനസ
ഗ്കട്്റിശോ.ജയക്ഷ്ണനെ
പ്്്ോര്മാണ് ആശോഗ്േഗ്പവര
ത്്കരക്്ായികര്തലിന്ന്്ക
രങ്്ൾ െീട്്ിയിരിക്്്ന്്ത്. ക
ണ്്്രസബ്കലക്റ്്റ്ംതലശേ
രിജെറൽആശ്പഗ്തിനമഡി
ക്്ൽസ്ഗപ്ണ്്്ംശചരന്്്പിപി
ഇകിറ്്്കൾഏറ്്്വാങ്്ി.ശോഗി
കള്നട ആശോഗ്േം സംരഷ്്ി
ക്്്ന്്ത്ശൊനലഗപ്ധാെമാണ്
ആശോഗേ്ഗപ്വരത്്കര്നടആ
ശോഗ്േ സംരഷ്്ണവ്ം എന്്
സശ്ദ്േം ഉയരത്്ിപ്്ിടിച്്ാണ്
ശോ. സജീവ്ം ശോ. ജയക്
ഷ്ണനെപ്്്ോര്ംപിപിഇകി
റ്്്കൾസമ്്ാെിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

െുയാരാരസുുാരനം
അടപുുിചുുു
മശ്ഞ്രി:ശോക്ഡൗണലംഘി
ച്്്ത്റന്്ക്ൾബാരആനഡ്
ടീറ്്്്ാൾആശോഗ്േവക്പ്്്അട
പ്്ിച്്്.ആെക്്യത്്്പ്ളിശ്ങ്
ൽ,മണ്്പ്്ാറ,കിഴക്്്പറപ്്്എ
ന്്ിവിടങ്്ളിൽെിയമംലംഘി
ച്്്ത്റന്്്ഗ്പവരത്്ിക്്്കയ്ം,
കടയിൽആള്കനളഇര്ത്്ി,
ചായ,കാപ്്ി,എണ്്പ്്ലഹാരങ്്
ൾ,സരബത്്്എന്്ിവവില്പ
െെടത്്്കയ്ംനചയ്തമ്ന്്്
കടകളാണ്ഇന്്്അടച്്ിച്്ത.്പ
ത്്ല്രപ്ളിക്്ലില്ള്്മന്റ്
ര്പലചരക്്്കടയിൽെിന്്്പ
ഴകിയസംഭാരം,അെധിക്ത
മായി സ്ഷ്്ിച്് മാംസം, സി 
പ്അപ്കൾഎന്്ിവയ്ംപിടി
ന്ച്ട്ത്്്െേിപ്്ിച്്്.കിഴക്്്പ
റപ്്ിൽഅെധിക്തമായിത്റ
ന്്് ഗ്പവരത്്ിച്് ക്ൾബാറാ
ണ്െിരത്്ിനവപ്്ിച്്ത്.
ഇവരന്ക്തിശര2000ര്പവീ
തം പിഴ ച്മത്്ാന ഗ്ഗാമപ
ഞ്്ായത്്ിന്ശ്പാരേെൽകി
യിട്്്ണ്്്്.പരിശോധെക്്്നഹ
ൽത്്്ഇനസ്നപക്്രപി.ഉണ്്ി
ക്ഷണ്ന,ജ്െിയരഎച്്.്ഐ.
മാരായനക.വി.സജീവ്,പി.അ
ബദ്റഷീദ്,നക.ടി.വിശോദ്ക്
മാരഎന്്ിവരശെത്ത്വംവഹി
ച്്്.
പുരതിഷേധജുവാല
തലശേരി:സരക്്ാരഗ്പഖ്ോപി
ച്്ക്ട്ംബഗ്േീവഴിയ്ള്്2000
ശോടിവായ്പപദ്്തിയ്നടമാ
െയണ്്ങ്്ൾ ലഘ്കരിച്്് വാ
യ്പഎഗ്തയ്ം ശവഗം െൽക്
ന്്തിന്ള്്െടപടികൾസ്വീക
രിക്്ണനമന്്്ആവേ്േന്പ്ട്്്മ
ഹിളശോണഗ്ഗസ്സംസ്്ാെ
വേ്ാപകമായിഗപ്തിശഷധജവ്ാല
സംഘടിപ്്ിച്്്. ശോക്ഡൗണ
മാെയണ്്ങ്്ൾ പാലിച്്് നോ
ണ്്്സ്വത്്ം വീട്കളിൽജ്വാല
നതളിയിച്്ാണ്ഗപ്തിശഷധപരി
പാടിസംഘടിപ്്ിച്്ത്.തലശേരി
യിൽെടന്്പരിപാടിസ്വത്്ം
വീട്്ിൽജ്വാലനതളിയിച്്് നോ
ണ്്്െിശോജകമണ്്ലംഗ്പസി
ഡണ്്്എ.ഷരമ്്ിളഉദ്ഘാടെം
നചയ്ത്.വിവിധസ്്ലങ്്ളിൽ
െടന്്ഗ്പതിശഷധപരിപാടിക്്്
നക.ലതിക, പി.നക സ്െിത,
അജിതസ്ശരഗ്ദ്്നഎന്്ിവര
ശെത്ത്വംെൽകി.

തലശേരി :െഗരത്്ിനലഅ
വേ്േസാധെകടകളിൽതാ
ല്ക്്്ഭരണക്ടംപരിശോധ
െെടത്്ി.ജില് ്ാകലക് ്റ്നട
െിരശയോന്സരണമാണ് ഉ
ശ്യോഗസ്്രപരിശോധെെ
ടത്്ിയത്. ശോക് ഡൗണി
ന്ന്്പശ്്ാത്്ലത്്ിൽഅവ
േ്േസാധെങ്്ൾവിലക്ട് ്ി
വിൽക്്് ന് ്തായിപരാതി ഉ
യരന് ്സാഹചര്േത്്ിലാണ്
കടകളിൽ പരിശോധെ െട

ന് ്ത് .സാധെങ്്ള്നടവില
െിലവാരപട് ്ികപ്റത്്്ഗ്പയ
രേിപ് ്ിക്്് ക, ക്പ് ്ി നവള്്
ത്്ിന് അമിത വില ഈടാ
ക്്ിയാൽ5000ര്പപിഴഈ
ടാക്്്കത്ടങ്്ിയമ്ന്്റിയി
പ്്്കൾെൽകി.അവേ്േസാ
ധെങ്്ള്നട ലഭ്േത ക്റവ്,
അമിതവില,ഉണക്്് മത്്്േ
ങ് ്ള്നടഗ്ണെിലവാരംഎ
ന്്ിവ പരിശോധിച് ്് . ബ്ധ
ൊഴ്ചന്ത് പരിശോധെയി

ൽഗ്കമരഹിതമായിഒന്്്ംക
ന്ണ്ത്്ിയിട് ്ിന്ല്ന്്്ം വര്ം
യിവസങ്്ളില്ംപരിശോധെ
ത്ടര്നമന്്്ംഅറിയിച്്് .ത
ലശേരിതാല്ക്്്സഹ്ല്ഓ
ഫീസര നക.എംഉയയന ,ഡ
പ്യ്ട് ്ി തഹസിൽയാര വി.മ
ശോജ്, റവെ്യ് ഉശ്യോഗസ്്
രായഷിബ്ഉച്്്മ് ്ൽ,സജാ
ദ്, ഷാജി എന്്ിവര്ം പരി
ശോധെ സംഘത്്ില്ണ് ്ാ
യിര്ന്്് .

നിൽുുപുു്സമരംനടതുുി
ശപരാഗപ്്്:കായംക്ളത്്്യ്ത്്്ശോണ്്ഗഗ്സ്ഗപ്വര്്ത്്കന്്സ്
ഹഹൽ്്ഹസനെകഴ്ത്്ിന്നവട്്ിനോലനപ്്ട്ത്്ാന്്ഗേ്മിച്്ശക
സിനലഗപ്തികനളഅററ്്്്്നചയ്്ണനമന്്ാവേേ്നപ്്ട്്്യ്ത്്്ശോ
ണ്്ഗഗ്സ്സംസ്്ാെകമ്്റ്്ിയ്നടആഹവ്ാെഗപ്കാരംയ്ത്്്ശോ
ണ്്ഗഗ്സ്ഗപ്വര്്ത്്കര്്െിൽ്്പ്്്സമരംെടത്്ി.ശോക്ഡൗണ്്ആ
യതിൊൽ്്ഗ്പവര്്ത്്കര്നടവീട്കളിലാണ്സമരംെടത്്ിയത്.
ശപരാഗപ്്്െിശോജകമണ്്ലത്്ിൽ്്െടന്്സമരത്്ിന്ഗപ്സിഡ
ന്്്്എസ.്സ്െദ്്,്വി.ടി.സ്രജ,്നക.നക.ജസമ്ിെ,അര്്ജ്ന്്കട്്
യാട്്,്ജറ്്്്ിന്്രാജ,്രാശജഷ്തറവട്്ത്്,്സി.പിസ്ഹൊദ,്ഹഫസ
ൽ്്പാലിശ്ശ്രി,അെസ്കാരയാട്,അര്ണ്്നപര്മെ,യാഹിംമ്
ണ്്ിയത്്,്റംഷാദ്പാണ്്ിശക്്ട,്സായ്ജ്അപ്്ലക്്ണ്്ി,ഹാഷിം
കാവിൽ്്,സി.എംഗ്പജീഷ്,ടി.എന്്റംഷാദ്,അഭിജിത്്്ശയവ്,ലി
ന്്സ്ല്ശക്്സ,്ആയിൽ്്ത്റയ്ര്്,യിൽ്്ഷാദ്ത്ടങ്്ിയവര്്ശെത്
തവ്ംെൽ്്കി.ശതഞ്്ിപ്്ലം:യ്ത്്്ശോണഗഗ്സ്ഗപ്വരത്്കരശത
ഞ്്ിപ്്ലംനൊലീസ്ശറ്്്്ഷന്മ്ന്്ിൽെിൽപ്്്സമരംെടത്്ി.

ബാല്ശേരി:നോശോണഹവറസ്വ്ോപിക്്്ന്്തിനെതടയാന
മന്ഷ്േര്നടഗ്പതിശോധശേഷി(ഇമ്്്യ്ണിറ്്ി)വരധിപ്്ിക്്്ന്്തി
ന്ആയ്രശവയവക്പ്്ിനന്്്ശെത്ത്്ത്്ിൽആരംഭിച്്ആയ്രര
ഷ്്ാക്്ിെിക്.ഗ്േശ്ദ്യമാക്ന്്്.ശോക്ഡൗണ്കാലത്്്ജെങ്്
ള്മായിെിരത്്രംബന്്ന്പ്ശടണ്്നപാലീസ്,വിശ്ല്ജ്,പഞ്്ായ
ത്്്,ഫയരശോഴ്സ്,നൊത്ഗ്പവരത്്കര,ജെഗ്പതിെിധികൾ
എന്്ിവരക്്്ംമ്തിരന്്പൗരന്്ാരക്്്മാണ്ഗ്പതിശോധമര്ന്്്
വിതരണംനചയ്്്ന്്ത്.21യിവസംത്ടരച്്യായികഴിക്്ണം.പെ
ങ്്ാട്പഞ്്ായത്്ിനലആയ്രരഷ്്ക്്ിെിക്്ിൽഉൽഘാടെംകാ
ത്്ലാദ്വിശ്ല്ജ്ഓഫീസരഅന്പമക്്്ഔഷധകിറ്്്െൽകിഗ്ഗാ
മപഞ്്ായത്്ഗ്പസിഡന്്്്വി.എം.കമാലാഷ്്ിെിരവഹിച്്്.ഹവ
സ്ഗ്പസിഡന്്്്പി.ഉസ്മാന,നമഡിക്്ൽഓഫീസരശോ.മ്ഹമ്്
ദ്ടി.നക.,നമപ്്രപി.ആര.സ്ശരഷ്സംസാരിച്്്.

ഷസെനരംഗതുു്
പുരെർതുുികുുുനുുെവര
ആദരിചുുു
ബാല്ശേരി:നോശോണക്്ാല
ത്്്ശസവെരംഗത്്്കരമെിര
തരായവനരആയരിച്്്എനഎ
സ്എസ് നവളന്്്ിയരമാര. ആ
ശോഗ്േശമഖല,നപാലീസ്,ഫയര
ശോഴ്സ്,കമ്യ്ണിറ്്ികിച്്ണി
നല നവാളന്്്ിയരമാര ത്ടങ്്ി
വിവിധ ശസവെ ശമഖലയിൽ
ഗപ്വരത്്ിക്്്ന്്സവ്ത്്ംരഷ്്ി
താക്്നളയ്ം ക്ട്ംബാംഗങ്്
നളയ്ം അയൽവാസികനളയ്
മാണ്നവാളന്്്ിയരമാരആയരി
ച്്ത്.നൊത്സമ്ഹംപലശ്പ്
ഴ്ംഗ്േദ്്ിക്്ാനതശൊവ്ന്്പ
ലസന്്ദ്്ഗ്പവരത്്കനരയ്ം
ക്ട്്ികൾതിരിച്്റിഞ്്്ആയര
വ്െൽകിയത്ശവറിട്്അന്യവ
മാണ്െൽകിയത്.ജില്്യിനല
13900വളണ്്ിയരമാരപരിപാടി
യ്നടഭാഗമായി.ജില്്ശോഓര
ഡിശെറ്്ര എസ് . ഗ്േീചിത്്്,
എംസതീഷ്ക്മാര,റഫീക്്്.
നക.എന,മിെി.എ.പിഎന്്ി
വരശെത്ത്വംെൽക്ന്്്.

ശപരാഗ്പ്് :ശോക്ഡൗണ്്ലം
ഘിച്്്വിവിധരാഗട്്്ീയപാര്്ട്്ിക
ൾ്് െടത്്ിയ സമരത്്ില്ം
ശോഗത്്ില്ം പന്ങ്ട്ത്്വ
ര്്ന്ക്തിശര ശപരാഗ്പ്് നൊലീ
സ്ശകനസട്ത്്.്സഗ്പ്ിന്്ംക്്ര്്
ഇടപാടിനെതിശര സിബിഐ
അശെ്വഷണംആവേേ്നപ്്ട്്്ച
ങ്്ശോത്്്മണ്്ലംശോണ്്ഗഗ്
സ്കമ്്ിറ്്ിയ്നടശെത്ത്വത്്ി
ൽ്്െിൽ്്പ്്്സമരംെടത്്ിയിര്
ന്്്. പഞ്്ായത്്ിനല അഞ്്്
സ്്ലങ്്ളിലായിെടത്്ിയെി

ൽ്്പ്്്സമരത്്ിൽ്്പന്ങ്ട്ത്്
19 ശപര്്ന്ക്തിശര ശോക്ഡൗ
ണ്് ലംഘെത്്ിനെതിശര ശക
നസട്ത്്്.ശോക് ഡൗണിൽ്്
വീട്കളിൽ്്ഗപ്തിശഷധസമരം
െടത്്ിയ യ്ത്്് ലീഗ് ഗ്പവ
ര്്ത്്ര്്ന്ക്തിശരയ്ം ശോക്
ഡൗണ്് ലംഘെത്്ിനെതിശര
ശകനസട്ത്്.്ജെങ്്ള്നടസവ്
കാര്േ വിവരങ്്ൾ്്അശമരിക്്
ന്്കപ്്െിക്്്ഹകമാറ്ന്്തി
ൽ്് ഗ്പതിശഷധിച്്് മ്സ്്ീം ലീഗ്
സംസ്്ാെ കമ്്ിറ്്ിയ്നട ആ

ഹവ്ാെഗപ്കാരംെടത്്ിയെട്്്
ച്്പത്്ംപരിപാടിയിൽ്്പന്ങ്
ട്ത്്ൊല്ശപര്്ന്ക്തിശരയാ
ണ്ശകസ്.യ്വാവിന്ശോവി
ഡ്സ്്ിരീകരിച്്ചങ്്ശോത്്്
പഞ്്ായത്്ിനലശോട്്ത്്ാംക
ണ്്ിക്്്സമീപംപാറക്്ടവിൽ്്
ശോഗംശചര്്ന്്നവൽ്്നഫയര്്
പാര്്ട്്ിഗപ്വര്്ത്്കര്്നക്്തിശര
യ്ം ശപരാഗ്പ്് നൊലീസ് ശക
നസട്ത്്.്ഇവിനടശോക്ഡൗ
ണ്്ലംഘെത്്ിന്6ശപര്്ന്ക്
തിശരയാണ്ശകസ്എട്ത്്ത.്

ലോക്ഡൗണില്്സമരം:
29ഷരർുുവുകുതിഷരഷകസ്

നഗരതുുിവലകടകളിൽഉഷുദോഗസുുർരരിഷോധനനടതുുിആയുർരകുുാകുുിനികുുുമായിതലയാടു
ആയുർഷെദആശുരപുതി

കാന്്ലാട്വിലല്്ജ്ഓഫീസർഅന്പമക്്്പനങ്്ാട്ഗര്ാമപഞ്്ാ
യത്്്ഗപ്സിഡന്്്്വി.എം.കമലാക്്ിഔഷധകിറ്്്നൽക്ന്്്.

പുരതിഷേധിചുുു
ക്റ്്്ോടി : കായംക്ളത്്് വച്്്
യ്ത്്് ശോണഗ്ഗസ് ശെതാവ്
സ്ഹഹലിനെ നവട്്ി നോല്്ാ
നഗ്േമിച്്വരന്ക്തിനയേക്്
മായ െടപടികൾ സ്വീകരിക്്
ണനമന്്് ആവേ്േനപട്്് നോ
ണ്്്ക്റ്്്ോടി,കായന്ക്ടി,മര്
ശോങ്്ര ശമഖലകളിൽയ്ത്്്
ശോണഗ്ഗസ്ഗ്പവരത്്കരവീ
ട്കളിൽ ഗ്പതിശഷധിച്്്. നകാ
വിഡ്19പാശ്്ാത്്ലത്്ിൽെി
യഗ്ത്്ണം െിലെിൽക്്്ന്്തി
ൊലാണ് വീട്കളിൽ ഗ്പതി
ശ്ഷ്ധമ്യരത്്ിയത്.വിവിധ
ശകഗ്ദ്്ങ്്ളിൽ ഗ്േീശജഷ് ഊര
ത്്്, സെൽ വക്്ത്്്,എ.നക.
വിജീഷ്,സിദ്്ാരത്്് െരിക്
ട്്്ംചാൽ,അസഹ്രക്റ്്േ്ാടിഎ
ന്്ിവരശെത്ത്വംെൽകി.
നരിപുുറുുയിൽരരിഷോധന
കർശനമാകുുി
ക്റ്്്ോടി:ശോക്്്ഡൗണ്മായി
ബന്്ന്പ്ട്്് െരിപ്്റ്് പഞ്്ായ
ത്്ിൽനപാലീസ്-ആശോഗ്േ-റ
വെ്യ് വക്പ്്്കള്നട സംയ്
ക്്സ്ക്വാഡ്പരിശോധെക്
ട്തൽകരേെമാക്്ി.സാമ്ഹി
കഅകലം പാലിക്്ാനതയ്ം,
മ്ഖാവരണശോമാസ്ശോധരി
ക്്ാനതെിരശയേങ്്ൾലംഘി
ച്്് ഗ്പവരത്്ിക്്്ന്് വ്ോപാര
സ്്ാപെങ്്ൾ, അൊവേ്േമാ
യിപ്റത്്ിറങ്്്ന്്ട്വീലരഉ
ൾന്പ്നടയ്ള്് വാഹെങ്്ൾ
എന്്ിവപരിശോധെെടത്്ി
ക്റ്്ക്്ാരന്ക്തിനരെടപടിക
ൾഎട്ത്്.്ക്റ്്േ്ാടിനപാലീസ്
ശ്റ്്്ഷെിനലഎ.എസ്.ഐ.ഗി
രീഷ്ക്മാരനക.നക.,െരിപ്്റ്്
വിശ്ല്ജ്ഓഫീസരസതീഷ്ബാ
ബ്, നഹൽത്്്ഇനസ്നപക്്ര
എന.നക.ഷാജി,നജ.എച്്്.ഐ.
സ്ബാഷ് സി. എന്്ിവര്നട
ശെത്ത്വത്്ിലായിര്ന്്് പരി
ശോധെ.

കുടിവെളളംനൽകി
തലശേരി : ശോക്ഡൗണിനെ
ത്ടര്്ന്്് മശ്ഞ്ടികണ്്ിച്്ിറ
ജംഗ്ഷെിൽവാഹെപരിശോ
ധെയിൽ്്ഏര്്ന്പ്ട്്പിങ്്്നപാ
ലീസ് ഉശ്യോഗസ്്രക്്് ശോ
ണ്്ഗ്ഗസ് മശ്ഞ്ടി മണ്്ലം
ഗ്പസിഡന്്്്ഇ. വിജയക്ഷ്ണ
ന്്ക്ടിനവളളംെൽകി.എസ്.
ഐ പി.െസീമ ഏറ്്്വാങ്്ി.
ഡി.സി.സിജെറൽ്്നസഗ്കട്്റി
അഡ്വ.സി. ടിസജിത്്ിന്നറ
െിര്്ശ്ദ്േന്ത് ത്ടര്്ന്്ാണ്
ക്ടിനവള്്ംഎത്്ിച്്്െൽ്്കി
യത്. സീെിയര്് സി. പി.ഒ
മാരായ ഒ. നകസ്ശലഖ, രമ്േ,
ആര.ഗ്േീജഎന്്ിവര്ംഒപ്്മ്
ണ്്ായിര്ന്്്.
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തിര്ത്്്
കൊച്്ി:സപ്ര്ിംക്്ർഇെ
രാട് സംബന്്ിച്്് ഇ
ന്്കലകമകപ്ൊവാർത്്
നലകിയ "സപ്ര്ിംക്്ർ
ഇെരാട:് സർക്്ാരിന്
ര്ക്് വിമർശനം' എ
ന്് വാർത്്യില വാദ
ത്്ിനികെ പഹര്ക്െ
തിവാക്്ാലരരാമർശി
ച്്ത്ഉത്്രവാകയന്്ത
രത്്ില കതറ്്ായാണ്
പര്സിദ്്കപ്്ട്ത്്ിയത.്
കൊവിഡ് രശ്്ാത്്ല
ത്്ില രകസ് വിഡി
രോ രൊണഫറനസി
ങ്്ില്കെരരിഗെിക്്്
ന്്തിനാലരനരിട്്്വാർ
ത്്കയട്ക്്ാനകഴിയാ
കതവന്്ത്കൊണ്്ാണ്
ഇങ്്കന സംഭവിച്്ത.്
രാവികല രകസ് രരിഗ
െിച്്ര്പ്ള ഇത് സം
ബന്്ിച്്് രരാമർശമ്
ണ്്ാകയങ്്ിലം് പവകി
ട്്ിറങ്്ിയ ഉത്്രവില
ഡാറ്് കൊട്ക്്ര്കത
ന്്ഭാഗംഉണ്്ായിര്ന്്ി
ല്്.ഇത്്രംഒര്രിശക്
സംഭവിച്്തിലനിർവയ്ാ
ജംരഖദിക്്്ന്്്.

ഭെരളം

വിവിധജില്്െളിൽചിെിത്്യില്ള്്വർ

തിരുവനനുുപുരം1
നകാലുും6
പതുുനംതിടുു6
ആേപുുുഴ0

ഇടുകുുി1
ഹകാടുുയം0

എറണാകുളം2
തുശുര0
പാേകുുാടു6
മേപുുുറം7

കാസരഹഗാഡു25
കണുുുര61

വയനാടു1
ഹകാഴിഹകുാുടു11

ആകെ127

ഇന്്്യ

മഹാരാരടുുു5221

ഹകരളം427 തമിഴനുാടു1596
കരണാടകം425

ആരധുുു813
നതേങുുാന945

ഗുജറാതു്ു2272
മധയുരപുഹദശു1592

രാജസുുാൻ1801

പഞുുാബു251
ഹരിയാന254

ജമുുുകശമുീര380

ബംഗാള423

യുപി1412
ഡലഹി2156

ആദയ്15സംസ്്ാനങ്്ൾ
ആകെഭോഗബാധിതർ15589

ഭേദമായവർ3959
മരണം652 ടോകം ആകെഭോഗബാധിതർ25,85,197 ഭേദമായവർ7,05,718

മരണം1,79,839
യുഎസഎ്
ഹോഗബാധിതര8,19,321
മരണം45,356
ഇറുുേി
ഹോഗബാധിതര
1,83,957
മരണം24,648
സന്പയിൻ
ഹോഗബാധിതര2,08,389
മരണം21,717
രഫുാൻസ്
ഹോഗബാധിതര1,58,050
മരണം20,796

യുനക
ഹോഗബാധിതര1,33,495
മരണം18,100

നബലജിയം
ഹോഗബാധിതര41,889
മരണം6262

ഇറാൻ
ഹോഗബാധിതര85,996
മരണം5391

ജരമനി
ഹോഗബാധിതര1,48,766
മരണം5102

ബചന
ഹോഗബാധിതര82,788
മരണം4632

നനതരേൻഡസു്
ഹോഗബാധിതര34,842
മരണം4954

ഭക്്്യസ്രക്്:
കാർഷികമേഖലയെനവീകരിക്്്ം
തിര്വനത്്പ്രം:കൊവിഡ്അനത്്രകാലകത്്പര്ധാനകവല്്്വിളിഭക്്്യ
സ്രക്്യായിരിക്്്കമന്്് തിരിച്്റിഞ്്് കാർഷിക നവീകരെത്്ിന് സം
സ്്ാനസർക്്ാർബ്ഹദ്രദ്്തിതയാറാക്്്ന്്്.ക്ഷി,കന്്്കാലിവളർ്്ത്്
ല്്,രൊഴിവളർ്്ത്്ല്്,രന്്ി,ആട,്രൊത്്്വളർ്്ത്്ല്്,മത്്്യക്ഷി,പവവി
ധയ്വല്്ക്്രെംഎന്്ിവയക്്്്പര്ാധാനയ്ംനല്്കിഭാവിപര്തിസന്്ികയമറി
കെക്്ാനാണ്ഉരദ്്ശിക്്്ന്്കതന്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിരിെറായിവിജയനവാർത്്ാ
സരമ്്ളനത്്ിലരറഞ്്്.
ഭക്്്യസ്രക്്ഉറപ്്ാക്്ാനം്ക്ഷികചയ്്്ന്്വർ്്ക്്്ക്ട്തല്്വര്മാനമ്ണ്്ാ
ക്്ാന്മ്ള്്രദ്്തിക്്്ഒരാഴച്യക്്്കംര്രംനല്്കാനാണ്തീര്മാനം.അട്
ത്്ബ്ധനാഴച്വീണ്്്ംരോഗംരചർ്്ന്്്കർ്്മരദ്്തിക്്്അവസാനര്രംന
ല്്ക്കമന്്്ംഅരദ്്ഹംരറഞ്്്.
=തരിശുനിേങുുളിലുുപുരുുണമായംുകുഷിയിറകുുും.
=ഉടമകളുുകുഷിയിറകുുുനുുതുഹരുോതുുാഹിപുുികുുും.
=മണുുിലുുമാരതുമാണുകുഷിഎനുുസങുുലുുപംമാറുുും.
=മുടുു,മാംസംഉലുുപാദനതുുിലുുസവുയംപരയുാപതുത.
=ഒരുവീടുുിലുുഅഞുുുഹോഴിപദുുതി.

=സഹകരണസംഘങുുളുുമുഹഖനപുതിയദൗതയുങുുളുുകു്ുവായപു.
=ഇതിനായിനബാരുുഡിനുുുസഹായംഹതടംു.
=ഒരുകുടംുബതുുിലുുരണു്ുപശുപദുുതി.പഞുുായതു്ുതേതുുിലുുപശുഫാം.
=ഹകരളചികുുൻുുപദുുതിയിലഈവരുുഷം200ഔനടുുുെറുുുകളുു.
=കുടംുബരരുീകു്ുഇറചുുിഹകുുഴിസംസക്രണപുുാു്ുു.
=ആധുനികപാലുുനപുുടിപുുാനുുുുംബാഷപ്ീകരണപുുാനുുുും.
=കറവയരനുുുങുുളുുകുുുളുുസബസുിഡിവരുുധിപുുികുുും.
=15,000ഏകുുറിലകാേിതുുീറുുകുഷി.
=മതുുുയവിതരണശംുഖേയകുു്ുനൊബബലുുആപുുിഹകുുഷൻുു.
=വേിയജോരയങുുളിലഉളുുനാടൻുുമതുുുയകുഷി.
=മതുുുയഹമഖേയിനേസുുാപനവായപുയകുു്ുപുതിയവായപുാനയം.
=മീൻപിടിതുുകുുാരകു്ുവിവരങുുനളതുുികുുാൻസാഹങുുതികസംവിധാനം.
=കടലുുമതുുുയകുഷിയുനടസാധയുതപരിഹോധികുുും.
=തഹദുുരീയഅേങുുാരമതുുുയങുുളുനടകുഷിഹരുോതുുാഹിപുുികുുും.
=കരിമീനടകുുംഫിൻുുഫിഷുകളുനടവാണിജയുാധിഷഠ്ിതഉതപുാദനം.
=നനലുുകുഷിനചയുുാതുുജോരയങുുളിലുുനചമുുീൻുുകുഷിആഹോചികുുും.

ളൊവിഡ:്രാലാസവ്രദശിനിളയ
രൊട്്യരത്്ക്്്മാറ്്്ം

ഇട്ക്്ി:ഓസ്രപ്െലിയയില്്നി
ന്്് ഡല്്ഹിയികലത്്ിയ രശ
ഷംഅവികെനിന്്്രോഡ്മാ
ർ്്ഗംഇട്ക്്ിഅതിർ്്ത്്ിയികല
ത്്ിയരാലാസവ്രദശികളായദ
മ്്തികളില്്ഭാരയ്യക്്്്കൊവി
ഡ്രോഗബാധസ്്ിരീകരിച്്്.
65വയസ്ള്്ഇവകരകമ്്ംകമ
ട്്് കൊവിഡ്കസന്്്റില്്നിരീ
ക്്െത്്ിലാക്്ി.ഉെനരൊട്്
യംകമഡിക്്ല്്രൊകളജ്ആ
ശ്രപത്ിയിരലക്്്മാറ്്്കമന്്്ജി
ല്്ാകലകറ്്്ർ്്അറിയിച്്്.
മാർ്്ച്്് 20നാണ് ഇവർ്് കമ
ല്്ബെില്് നിന്്്ഡല്്ഹിയി
കലത്്ിയത.്അവികെ 14 ദിവ
സം നിരീക്്െത്്ില കഴി
ഞ്്്.അതിന്രശഷം ഇര്വ
രം്ഒര്ൊക്സികാറില്്മഹാ
രാപഷ്്്വഴി3,500കിരോമീറ്്റി
രലകറയാപത്കചയത്്ഏപര്ില്്

16ന്ഇട്ക്്ികമ്്ംകമട്്്കചക്്്
രൊസ്്്്ികലത്്്കയായിര്ന്്്.
ത്െർ്്ന്്്ഇവകരആരോഗയ്വ
ക്പ്്് അധികതർ കമ്്ംകമട്്്
കൊവിഡ്കസന്്്റില്്രാർ്്പ്്ി
ച്്്.
രിന്്ീട് കനട്ങ്്ണ്്ം താല്
ക്്്ആശ്രപത്ിയിലഇര്വകര
യം് എത്്ിച്്് സാംരികളട്
ത്്്.അതികന്്് രരിരോധന
യിലാണ്ഭാരയ്യക്്്്കൊവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്ത.് ഭർ്്ത്്ാവിന്
ഫലംകനഗറ്്ീവ്ആണ.്നിലവി
ലഇര്വരം് കമ്്ംകമട്്് രൊ
വിഡ് കകയർ കസന്്്റിലാണ.്
ജില്്യില്്ഇവർ്് മറ്്ാര്മായം്
ബന്്കപ്്ട്്ിട്്ില്്. ഇവർ്് വന്്
കാറികന്്്ഡല്്ഹിസവ്രദശിയാ
യപപ്ഡവറ്കെവിവരംഅവി
െകത്്അധിക്തർ്്ക്്്പക
മാറിയിട്്്ണ്്്.

സപ്ര്ിംക്്ർ്്കരാർ്്റദ്്ാക്്ണം:
ളചന്്ിത്്ലഹഹരക്്ടതിയില്്
കൊച്്ി:സപ്ര്ിംക്്ർ്്കരാർ്് റ
ദ്്ാക്്െകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്പര്
തിരക്്രനതാവ്രരമശ്കച
ന്്ിത്്ലപഹരക്്െതിയില്്
ഹർ്്ജി നല്്കി. ഇത്വകര
സപ്ര്ിംക്്ർ്്മ്രഖനരഡറ്്രശ
ഖരിച്് കൊവിഡ് ബാധിത
ർ്്ക്്് നഷ്്രരിഹാരം നല്്ക
െകമന്്്ംഹർ്്ജിയില്്ആവ
ശയ്കപ്്ട്ന്്്.
മ്ഖയ്മപത്്്ിരിെറായിവിജ
യന്്,ഐെികസപക്ട്്റിശിവശ
ങ്്ർഎന്്ിവകരഎതിർ്്കക്്ി
കളാക്്ിയാണ് കചന്്ിത്്ല
ഹർ്്ജിനല്്കിയിരിക്്്ന്്ത.്
മപത്്്ിസഭഅറിയാകതയാണ്
ഐെികസപക്ട്്റികരാറില്്ഒ

പ്്ിട്്കതന്്്ംഹർ്്ജിയില്്രറ
യ്ന്്്.
അരതസമയം,കരാറില്്നി
ലരാട്വയ്ക്്മാക്്ിസർ്്ക്്ാ
ർ്്പഹര്ക്െതിയില്്സതയ്
വാങമ്്ലംനല്്കം്.അതീവ
പര്ാധാനയ്മ്ള്്രണ്്്വയ്ക്്ിഗ
തവിവരങ്്ള്്സപ്ര്ിംക്്ർ്്രശ
ഖരിക്്്ന്്്കണ്്ങ്്ിലം്വിവര
രച്്ർ്്ച്് ഉണ്്ാകികല്്ന്്ാണ്
സർ്്ക്്ാർ്്നിലരാട.്കരാർ്്ലം
ഘനമ്ണ്്ായാല്്കമ്്നികക്്
തികര നയ്്രോർ്്ക്്ിലം് ഇ
ത്്്യയിലം്നിയമനെരെിസാ
ധയ്മാകെന്്്ം സർ്്ക്്ാർ്്
പഹര്ക്െതികയ അറിയി
ക്്്ം.

അസാധാരെ സാഹചരയ്
ത്്ില്ള്്അസാധാരെതീ
ര്മാനമാണ്കരാർ്്.നിയമങ്്
ള്്രാലിച്്്തകന്്യാണ്കമ്്
നികയകതരകഞ്്ട്ത്്ത.്സ
ർ്്ക്്ാർ്്രമഖലയില്്വിവരരശ
ഖരെത്്ിന്നിരവധിഐെി
കമ്്നികള്കണ്്ങ്്ിലം്മാസ്
രഡറ്് പകകാരയ്ം കചയ്്ാന്്
ഇത്്്യയില്്ഒര്കമ്്നിയ്മി
ല്്.ഈസാഹചരയ്ത്്ിലാണ്
സപ്ര്ിംക്്റികന്്്കതരക്ഞ്ട്
കപ്്ന്്്ം സർ്്ക്്ാർ്് രൊെതി
യില്്അറിയിക്്്ം.

വിജിലൻ്്സ്
അതന്േഷിക്്ണം:
പക.സ്തരനദ്്്നം്
ഹർജിനലകി
കൊച്്ി:സപ്ര്ിംക്്ർ്്കരാറില്്
വിജിലന്്സ്അരന്വഷെം
ആവശയ്കപ്്ട്്്ബികജരിസം
സ്്ാനഅധയ്ക്്ന്്കക.സ്
രരപദ്്്ന്്പഹരക്്െതികയ
സമീരിച്്്.ഇകഹല്്ത്്്രദ്്
തിയ്കെഭാഗമായിഒര്രൊെി
രോളംരരര്കെരഡറ്്2014മ്
തല്്ആരോഗയ്വക്പ്്ില്ണ്്്.
ഇത്സംരക്്ിക്്െകമന്്്ം
സപ്ര്ിംക്്റ്മായ്ള്്കരാർ്്റ
ദ്്ാക്്െകമന്്്ംഹർ്്ജിയില്്
ആവശയ്കപ്്ട്ന്്്.

തമിഴ്നാട്്ില്്നിന്്്വനരാതയിലൂളട
ക്ട്തല്്രരളരത്്്ന്്്
കൊച്്ി:തമിഴ്നാട്്ില്്നിന്്ുവനരാതയില്കെ
ക്ട്തലാള്കള്്ഇട്ക്്ിയികലഅതിർ്്ത്്ിപഗ്ാ
മങ്്ളിരലക്്്.കഴിഞ്്ദിവസങ്്ളില്്രാപത്ിയി
ല്്അതിർ്്ത്്ികെന്്്ഇര്രരോളം രരർ്്എ
ത്്ിയിട്്്കണ്്ന്്ാണ്കൊലീസിന്ലഭിച്്വിവ
രം.ആള്കള്്അതിർ്്ത്്ികെക്്്ന്്രതവാരം
രമട്്ില്്സംസ്്ാനകത്്ആദയ്കൊവിഡ്കൊ
ലീസ്ഔട്്്രൊസ്്്്്ത്റന്്്.
തമിഴ്നാട്്ില്്നിന്്്ഇട്ക്്ിജില്്യിരലക്്്ക
െക്്ാന്്45ഓളംസമാത്്രരാതകള്ണ്്്.രാപത്ി
യില്്എല്്ായിെത്്്ംകൊലീസ്രരിരോധനക
ള്്ഉണ്്ാവില്്.ഈസാഹചരയ്ംമനസിലാക്്ിയാ
ണ്ആള്കള്്കെക്്്ന്്ത.്വനയ്മ്ഗഭീഷെിയ്

ള്്തിനാല്്വനത്്ിന്ള്്ില്്രാപത്ിരരിരോധ
നയം് സാധയ്മല്്. രാപത്ികാലങ്്ളില്് അതി
ർ്്ത്്ികെകന്്ത്്്ന്്വർ്്പര്ധാനമായിഉരരോ
ഗിക്്്ന്്ത്കനട്ങ്്ണ്്ംരതവാരംരമട്്ികലസമാ
ത്്രരാതകകളയാണ.്ഈവഴിമ്ന്്്കിരോമീ
റ്്ർ്്കാട്്ില്കെസഞ്്രിച്്ാല്്രകരളത്്ിരലക്്്ം
കെക്്ാം.കാല്്നെയായിസമാത്്രരാതകളില്
കെഅതിർ്്ത്്ിയില്്എത്്്ന്്വകരവാഹനങ്്
ളില്് കൊണ്്്രൊക്വാനം്ഏലര്ത്ട്്ങ്്ള്്
രകപദ്്്ീകരിച്്്പര്രത്യകസംഘങ്്ള്്പര്വർ്്ത്്ി
ക്്്ന്്്ണ്്്.ഇത്നിയപത്്്ിക്്ാനാെുരതവാരം
രമട്്ില്്കൊവിഡ്ഔട്്്രൊസ്്്്്ആരംഭിച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്

രൊഴിരക്്ളട്്രണ്്്ളമഡിക്്ല്്
വിദയ്ാർഥികള്്ക്്്ളകാവിഡ്
സവുനുുംഹേഖകൻ
രൊഴിര്ക്ട:് രൊഴിര്ക്ട്
കമഡിക്്ലരൊകളജികലരണ്്്
ഹൗസ്സർ്്ജന്്ാർ്്ക്്്കൊവി
ഡ.്ഡലഹിനിസാമ്ദ്്ീനികല
തബ്ലീഗ്സരമ്്ളനത്്ില്് ര
കങ്്ട്ത്്വർ്്കക്്പ്്ംകപ്െയന്ി
ല്് യാപത് കചയ്തഹൗസ്സ
ർ്്ജന്്ാർ്്ക്്ാണ് കൊവിഡ്
സ്്ിരീകരിച്്ത.്
മാർച്്ില ഡലഹിയിരലക്്്
വിരോദയാപത് രൊയ ഇവർ്്
തിരികകവന്്ത്തബ്ലീഗ്സ
രമ്്ളനത്്ില്്രകങ്്ട്ത്്വർ്്
ഉണ്്ായിര്ന്് കപ്െയന്ിലാണ.്
ഹൗസ് സർ്്ജന്്ാര്കെ രരി
രോധന നെത്്ിയആറ് കമ
ഡിക്്ല്്രൊകളജ്അധയ്ാരക
രോട്കവ്ാറപന്്്നില്്രൊകാ
നനിർരദശിച്്ിട്്്ണ്്്.
അവസാനവർ്്ഷരരീക്്ക
ഴിഞ്്തിന്രശഷമാണ്ഇവർ്്
വിരോദയാപത്യ്ക്്് രൊയത.്

തിരികകഎത്്ിയതിന്രശഷം
ഇവർ്് 28 ദിവസകത്് രോം 
കവ്ാറപന്്്നിലായിര്ന്്്. ര
ണ്്്ദിവസം മ്മ്്് ഹൗസ് സ
ർ്്ജന്്സിക്്്രോയിന്്കചയ്്ാ
ന്് വന്്രപ്്ഴാണ് കകാവിഡ്
കെസ്്്്് നെത്്ിയത.് ത്െർ്്ന്്ാ
ണ്ഇവരില്്രണ്്്രരർ്്ക്്്രോ
ഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.്ആസമയ
ത്്്ക്കെയ്ണ്്ായിര്ന്്ആറ്
അധയ്ാരകരോൊണ് കവ്ാറ
പന്്്നില്് രൊകാന്് നിർ്്രദ
ശിച്്ിട്്്ള്്ത.്
ഈ കമഡിക്്ല്്വിദയ്ാർഥി
കള്്ക്്് മറ്്ാര്മായം് സമ്്
ർ്്ക്്ംഉണ്്ായിട്്ില്്.അഞ്്്രര
ർ്് വീട്്ിലം് രണ്്്രരർ്് രൊഴി
രക്്ട്ഐഎംജിക്്്സമീരമ്
ള്് കകയർ്് രോമില്മായിര്
ന്്്കവ്ാറപന്്്നില്ണ്്ായിര്
ന്്ത.്തിരികച്്ത്്ിയരശഷംഇ
വർ്് രോസ്്്്ലിലം് രൊയിര്
ന്്ില്്.

പര്വാസികളക്്്ള്്ധനസഹായം:
രജിസട്ര്േഷൻതേസമാക്ന്്തായിപരാതി
സവുനുുംഹേഖകൻ
രൊഴിര്ക്ട്: പര്വാസികളക്്്ള്്കൊ
വിഡ് ധനസഹായത്്ിന്ള്് അരരക്്
സമർപ്്ിരക്്ണ്്കവബപ്സറ്്ിന്രവണ്്പത്
രശഷിയില്്ാത്്തിനാലരജിസര്പ്െഷനത
െസം രനരിട്ന്്തായി വയ്ാരക രരാതി.
രോർക്്റ്ട്്്സികന്്്കവബപ്സറ്്ിലാണ്
അർഹരായപര്വാസികളഅരരക്്സമ
ർപ്്ിരക്്ണ്്ത.്കൊവിഡ്രോഗംസ്്ിരീക
രിച്്വർക്്്ംജന്വരിഒന്്ിന്രശഷംനാ
ട്്ികലത്്ിയവർക്്്മാണ്സർക്്ാർസഹാ
യം പര്ഖയ്ാരിച്്ത.്എന്്ാലപസറ്്ികന്്്
രശഷിക്റവായതിനാലഒര്അരരക്്
സമർപ്്ിക്്ാനതകന്്മെിക്്്റ്കകളട്
ക്്്ന്്്.രലതവെരരിപശ്മിച്്ാലമാപത്
കമരജിസര്പ്െഷനകചയ്്ാനരറ്്്ന്്്ള്്്.
വയ്ക്്ിരരമായവിവരങ്്ളസമർപ്്ിച്്
തിന്രശഷംരാസര്ൊർട്്ികന്്്ആദയ്കത്്
യം്അവസാനകത്്യം് രരജ്കള,അ
പറവലസംബന്്ിച്്വിവരംരരഖകപ്്ട്

ത്്ിയരരജ,്ബാങ്്്രാസ്ബ്ക്്ികലവയ്
ക്്ിഗതവിവരങ്്ളരരഖകപ്്ട്ത്്ിയരര
ജ്എന്്ിവസക്ാനകചയത്്അപ്രോഡ്
കചരയ്്ണ്്ത്ണ്്്.ഇതിന്തകന്്ദീർഘരന
രകമട്ക്്്ന്്്.എന്്ാലഇതിന്രശഷംസ
ബമ്ിറ്്്ക്്ിക്്്കചയ്്്ര്പ്ളരോംരരജി
രലക്്്രൊവ്കയാണ്കചയ്്്ന്്ത.്ഇരോ
കെകചയത്തകന്്കാരയ്ങ്്ളവീണ്്്ംകച
രയ്്ണ്്ിവര്ന്്്.
രോർക്്റ്ട്്്സികന്്്കവബപ്സറ്്ില

18മ്തലാണ്കൊവിഡ്ധനസഹായത്്ി
ന്ള്്അരരക്്കളസവ്ീകരിക്്ാനത്െ
ങ്്ിയത.്രക്്മനിധികരനഷനകാർക്്്ഒ
റ്്തവെസഹായമായി1000ര്ര,രൊവി
ഡ്രൊസിറ്്ീവായരക്്മനിധിയികലഅം
ഗങ്്ളക്്്10000ര്ര,രോഗംസ്്ിരീകരി
ച്്വിരദശത്്്നിന്്്ം മെങ്്ികയത്്ിവർ
ക്്്സാത്്്വനസഹായചട്്പര്കാരം10000
ര്ര,2020ജന്വരിഒന്്ിരോഅതിന്
രശഷരൊവിരദശരാജയ്ങ്്ളിലനിന്്്ംമ

െങ്്ികയത്്്കയം്രോക്്്ഡൗണകാര
െംകോഴിലിെങ്്ളിരലക്്്തിരിച്്്രൊകാ
നസാധിക്്ാകതവര്കയം്കചയത്,കാ
ലവധിയ്ള്്രാസ്രൊർട്്്,വിസഎന്്ിവ
യ്ള്്വർക്്്ംഈകാലയളവിലവിസയ്
കെകാലാവധിഅധികരിച്്വർക്്്ം5000
ര്രഎന്്ീസഹായമാണ് പര്വാസികള
ക്്ായിപര്ഖയ്ാരിച്്ത.്
5000ര്രധനസഹായംലഭിക്്്ന്്തി
ന്ള്്അരരക്്സവ്ീകരിക്്്ന്്തിന്ള്്
അവസാനതീയതിഈമാസം30ആണ.്
ആയിരക്്െക്്ിനാള്കളഈ വിഭാഗ
ത്്ില്ണ്്്.ഇനിഒരാഴച്മാപത്മാണ്അരര
ക്്സമർപ്്ിക്്ാനബാക്്ിയ്ള്്ത.്പസ
റ്്ികലപര്ശന്ംഉെനരരിഹരിച്്ികല്്ങ്്ില
രലർക്്്ംഅരരക്്സമർപ്്ിക്്ാനകഴി
യാകതവരം്.അർഹരായഎല്്ാവർക്്്ം
അരരക്്സമർപ്്ിക്്ാനഅധിക്തർആ
വശയ്മായ സാഹചരയ്കൊര്ക്്െകമന്്ാ
ണ്ആവശയ്മ്യര്ന്്ത.്

28ഫാസ്്്്്പട്ാക്്്സള്രഷയ്ല്്
രൊടതികള്്ക്്്അന്മതി
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാന
ത്്്രജിസ്്്്ർ്്കചയ്്കപ്്ട്ന്്ബ
ലാത്്ംഗ രകസ്കളം് രൊ
കര്ോനിയമപര്കാരമ്ള്്രക
സ്കളം് രവഗത്്ില്്തീർ്്പ്്ാ
ക്്്ന്്തിന്14ജില്്കളിലായി
28 ഫാസ്്്്് പെ്ാക്്് സക്രഷയ്ല്്
രൊെതികള്സ്്ാരിക്്ാന്്തീ
ര്മാനിച്്്. രണ്്്വർ്്ഷരത്്
ക്്ാണ് ഇതിന്അന്മതി ന
ല്്ക്ന്്ത.്
തിര്വനത്്പ്രം, കനട്മ
ങ്്ാട,് കനയ്്ാറ്്ിന്്കര, ആറ്്ി
ങ്്ല്്(തിര്വനത്്പ്രംജില്്),
പ്നല്ർ, കര്നാഗപ്്ള്്ി
(കൊല്്ം),രത്്നംതിട്്(രത്്
നംതിട്്),ഹരിപ്്ാട്(ആലപ്്്ഴ),
രൊട്്യം,ചങ്്നാരശരി(രൊ
ട്്യം),പരനാവ,്കട്്പ്്ന(ഇട്
ക്്ി), കരര്മ്്ാവ്ർ,ആല്വ
(എറൊക്ളം), ത്ശ്ർ, ക്

ന്്ംക്ളം,ഇരിങ്്ാലക്്്െ(ത്
ശ്ർ),രട്്ാമ്്ി,രാലക്്ാട്(രാ
ലക്്ാട)്,കരരിത്്ല്്മണ്്,തിര്
ർ,മരഞ്്രി(മലപ്്്റം),രൊഴി
ര്ക്ട,്കൊയിലാണ്്ി(രൊഴി
രക്്ട)്,കല്്പ്്റ്്(വയനാട)്,ത
ലരശരി,തളിപ്്റമ്്്(കണ്്്ർ),
രോസദ്്ർ്്ഗ് (കാസർ്്രോഡ)്
എന്്ിവിെങ്്ളിലാണ്രൊെതി
സ്്ാരിക്്്ക.
ഓരോരൊെതിയിലം്ജില്്ാ
ജഡജ്ി, കബഞ്്്ക്്ാർ്്ക്്്,സീ
നിയർ്് ക്്ാർ്്ക്്്എന്്ിവര്കെ
ഓരോതസത്ികകറഗ്ലർ്്അ
െിസ്്ാനത്്ിലം് രൊണ്്ഫി
ഡന്്ഷയ്ല്് അസിസ്്്്ന്്്്, കം
രയ്്ട്്ർ്്അസിസ്്്്ന്്്്/എലഡി
പെപ്്ിസ്്്്്,ഓഫീസ്അറ്്ന്്ഡ
ന്്്് എന്്ിവര്കെ ഓരോ ത
സത്ിക കരാർ അെിസ്്ാന
ത്്ിലം്സ്ഷ്്ിക്്്ം. 

ആരോഗയ്ഓർഡിനൻസിളന
സവ്ാഗതംളചയത്്മ്ഖയ്മപത്്്ി
തിര്വനത്്പ്രം: ആരോഗയ്
പര്വർ്്ത്്കര്കെസ്രക്്ഉറ
പ്്ാക്്ാന്്രകപദ്്്ഗവണ്്കമന്്്്
ഓർ്്ഡിനന്്സ്പ്റകപ്്ട്വിച്്
തികനസവ്ാഗതംകചയ്്്ന്്താ
യിമ്ഖയ്മപത്്്ിരിെറായിവിജ
യനഅറിയിച്്്.
രകരളത്്ില്്ഏറ്്വം്ക്ട്
തല്്രോഗികള്്ചികിത്്യില്
ള്് ജില്്കയന്് നിലയില്് ക
ണ്്്രില്് നിയപത്്്െങ്്ള്് ക
ർ്്ശനമാക്്ിയിട്്്ണ്്്.കൊലീസ്
രരിരോധനയം്ശക്്മാക്്ി.
ഇതിന്ഫലംകണ്്ിട്്്ണ്്്.വാ
ഹനങ്്ള്പ്റത്്ിറങ്്്ന്്തി
ല്്കാരയ്മായക്റവ്ണ്്്.രോ
ട്്്സര്ൊട്്ായിപര്ഖയ്ാരിച്്തരദ്്
ശസ്്ാരന രരിധിയികല പര്
രദശങ്്ള്്പ്ർ്്െമായിസീല്്
കചയത്.്
നിയപത്്്െം ലംഘിച്്് നിര
ത്്ലിറങ്്ിയതിന് ഇന്്കല
437 രകസ്കള്് രജിസ്്്്ർ്് കച

യത്.് 347വാഹനങ്്ള്്രിെി
കച്്ട്ത്്്.രോട്്്സര്ൊട്്്ഒഴി
കകയ്ള്്സ്്ലങ്്ളിലം്ജന
ങ്്ള്് രരമാവധി വീട്കളില്്
കഴിയെം. അവശയ് വസത്്
ക്്ള്്രോംകഡലികവറിയായി
എത്്ിക്്്ന്്ത്ജില്്മ്ഴ്വന്്
വയ്ാരിപ്്ിക്്്ം.
മറ്്് സംസ്്ാനങ്്ള്മായി
അതിർ്്ത്്ിരങ്്ിട്ന്്പര്രദശ
ങ്്ളില്കെ ആള്കള്് രകരള
ത്്ിരലക്്്ംതിരിച്്്ംകെക്്്
ന്്ത്പ്ർ്്െമായം്തെയം്.ച
രക്്്വാഹനങ്്ള്്ഉള്്കപ്്കെ
എല്്ാത്്രംവാഹനങ്്ളം്വി
ശദമായി രരിരോധിക്്്ന്്്.
കകണ്്യന്ർ്്രോറികളം്അെ
ച്്്പ്ട്്ിയവാഹനങ്്ളം്മ്ഴ്
വനായിത്റന്്്രരിരോധിച്്്
യാപത്ക്്ാർ്് അകത്്ികല്്ന്്്
ഉറപ്്ാക്്്ന്്്കണ്്ന്്്ംമ്ഖയ്മ
പത്്്ിരറഞ്്്.

=ഒരാഴച്യക്്്കംകർമപദ്്തി

<ദമ്്തികൾഡലഹിയിലനിപന്്ത്്ിയത്കാറില..!

തോട്്്സ്തൊട്്്
പട്്ിക
പ്ത്ക്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:സംസ്്ാ
നക്ത്രോട്്്സ്രൊട്്്രട്്ി
കപ്ത്ക്്ി.രനരക്ത്രട്്ി
കയില്്ഉള്്കപ്്ട്്ചിലര
ഞ്്ായത്്്കകളഒഴിവാക്്്
കയം്മറ്്്ചിലസ്്ലങ്്കള
ഉള്്കപ്്ട്ത്്്കയം്കചയ്തി
ട്്്ണ്്്.കൊവിഡ്ബാധിതര്
കെകെക്്്കള്കെഅെി
സ്്ാനത്്ിലാണ്രോട്്്
സ്രൊട്്്നിർ്്െയംനെക്്്
ന്്ത.്
പുതിയഹോടുു്സ്ഹോടുുുക
ളുു
കണ്്്ർ:രാന്ർ,മ്ഴപ്്ില
ങ്്ാട,്ചപ്്ാരപ്്െവ,്കൊരക
രി
രാലക്്ാട:്ക്ഴലമദ്്ം,വി
ലവ്ർ,പ്ത്രശരി,പ്ത്
കരരിയാരം
കൊല്്ം:ക്ളത്്്പ്്്ഴ
ഒഴിവാകുുിയഹോടുു്സ്ഹോ
ടുുുകളുു
കണ്്്ർ:കൊക്്ി,കതിര്ർ
കാസർരൊട:്ബദിയട്ക്്
രൊഴിര്ക്ട:്നാദാപ്രം
തിര്വനത്്പ്രം:മലയന
കീഴ്

കയ്ാ3

ലോകഭൗമദിനമായഇന്്ലെസിപിഎംസംസ്്ാനലസ
കക്ട്്റിലോടിലയരിബാെക്ഷണ്ൻഭാരയ്വിലോദിനിലോ
ലൊപ്്ംതിര്വനന്്പ്രലത്്വീട്്്വളപ്്ിൽപച്്ക്്റികൾ
നട്ന്്്.

പര്വാസികളെഉടൻളൊണ്്്വരണം:
ഉമ്്ൻ്്ചാണ്്ി
തിര്വനത്്പ്രം:കൊവിഡ്മഹാമാരിമ്ലം
ഗള്്ഫികലപര്വാസികള്കെഅവസ്്ദിനംപര്
തിവഷളാക്ന്്സാഹചരയ്ത്്ില്്അവകരതി
രികകകൊണ്്്വരാന്്കമയ്മ്
ന്്്വകരകാത്്ിരിക്്ാകതചാ
ർ്്രട്്ഡ്വിമാനത്്ില്്കൊണ്്്വ
രാന്്അെിയത്്രനെരെിസവ്ീക
രിക്്െകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്മ്ന്്മ്
ഖയ്മപത്്്ിഉമ്്ന്്ചാണ്്ിപര്ധാന
മപത്്്ിക്്്കത്്്നലക്ി.ഗള്്ഫി
ല്്രോലികചയ്്്ന്്എല്്ാരാജയ്
ങ്്ളികലയം്രൗരന്്ാകരഅത
ത്രാജയ്ങ്്ള്്തിരികകകൊണ്്്
രൊയി.ഇത്്്യക്്ാകരഘട്്ംഘട്്
മായിമെക്്ികക്്ണ്്്വരാന്ള്്
നെരെിരൊലം്ഇത്്്യസവ്ീകരി
ച്്ികല്്ന്്്ഉമ്്ന്്ചാണ്്ിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ഗർ്്ഭിെികള്്അെക്്ംഉള്്സപ്ത്ീകള്്,മ്തി
ർ്്ന്്രൗരന്്ാർ്്,വിസിറ്്ിങ്വിസയില്്ഗള്്ഫി
ലം്മാലദവ്ീരിലം്ക്ട്ങ്്ിയവർ്്എന്്ിവർ്്ക്്്
മ്ന്്ഗെനനലക്െം.ത്െർ്്ന്്്ബാക്്ിയ്ള്്

വർ്്ക്്്ംമറ്്്രാജയ്ങ്്ളില്ള്്വർ്്ക്്്ംവരാന്്
അവസരംഉണ്്ാകെം.
ഗള്്ഫികലപര്വാസികള്്ഗ്ര്തമായഅവ

സ്്യില്കെയാണ്കെന്്്രൊക്
ന്്ത.്രലബർ്്കയ്ാമ്്്കളില്്ഇര്
രതം്മ്പ്്തം്അമ്്തം്രരകോ
കക്്ഒന്്ിച്്ാണ്കഴിയ്ന്്ത.്ഒരാ
ള്്ക്്്രോഗംരിെിച്്ാല്്അത്മറ്്്
ള്് എല്്ാവരിലം് വലിയ പര്തയ്ാ
ഘാതംഉണ്്ാക്്്ം.രലബർ്്കയ്ാമ്്്
കളില്്കഴിയ്ന്്വർ്്ക്്്മര്ന്്്ംമ
റ്്്സൗകരയ്ങ്്ളം്ലഭിക്്്ന്്്കവ
ന്്് ഉറപ്്ാക്്ാന്് ഇത്്്യന്്എംബ
സിക്്്അെിയത്്രംനിർ്്രദശംന
ലക്െകമന്്്ംഉമ്്ന്ചാണ്്ിആ
വശയ്കപ്്ട്്്.

പര്വാസികകളതിരികകകൊണ്്്വരാന്്കാ
ത്്ിരിക്്െകമന്് രകപദ്്്നിലരാട് തിര്ത്്ി
ക്്ാന്്സംസ്്ാനസർ്്ക്്ാർ്്ശക്്മായസമ്്
ർ്്ദംകചല്ത്്െംഎന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്ഉമ്്ന്്ചാ
ണ്്ിമ്ഖയ്മപത്്്ിക്്്ംകത്്്നലക്ി.

=നഷ്്പരിഹാരംനല്്കണപമന്്്ംആവശയ്ം

രണ്്ംഗകമ്്ിറ്്ി
കണ്്ില്്പൊടിയിടാൻ;
പി.ടി.തോമസ്
കൊച്്ി:കൊവിഡ്രോഗ
വ്മായിബന്്കപ്്ട്്്
സപ്ര്ിംക്്ർകമ്്നിക്്്ക
രാർ്്നല്്കിയതികനക്്്റി
ച്്്രരിരോധിക്്ാന്്സ
ർ്്ക്്ാർ്്രണ്്ംഗകമ്്ിറ്്ി
കയനിരോഗിച്്ിരിക്്്ന്്
ത്ജനങ്്ള്കെകണ്്ില്്
കൊെിയിൊനാകെന്്്ം
ഇത്പ്നഃരരിരോധിക്്
െകമന്്്ംരി.െി.രോമസ്
എംഎല്്എ.കൊവിഡ്
വയ്ാരനംതെയ്ന്്തിന്
സപ്ര്ിംക്്റിന്കാരാർ്്ന
ല്്കിയത്ഏത്തരത്്ി
ലാണ്സഹായകവം്രനട്്
വ്മായകതന്്്മ്ഖയ്മപത്്്ി
വയ്ക്്മാക്്െം-രോമസ്
വാർത്്ാസരമ്്ളനത്്ില
ആവശയ്കപ്്ട്്്.
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ക ട ത ്റ ന്്ാ ൽ്് കക ഡക് ്ട്്് വാ ങ്്ാം
അ ഡോ ക ന്് ച ര ്വി ൽ്്മോസൊണക്്ാലം

രിന്്ിട്്സേഷമ്ള്് ന
മ്്്മടജീവിതമത്്ക്്്
റിച്്്ള്്െിലസ്െനക
ളാണ്മോവ്്ാഴച്്്മത്്
രതത്േസമ്്ളനത്്ില്്
മ്ഖയ്െതന്്്ിരങ്്്വച്്ത.്
ആേങ്്ാജനകമെങ്്ി
ലം് അതിജീവിക്്്ം
എന്്തര്തയ്ാേയം്അ

സദ്്െംരകര്്ന്്്തന്്്.കാല്്ച്്്വട്്ിമലമോ
ന്്ാേ െണ്്് തമന്്ോണ്ത്ടര്്തര്തിസോധ
ത്്ിമ്്്ആയ്ധംഎന്്ാണ്ച്ട്്ിക്്ാണിച്്
ത.്എന്്്മവച്്ാല്്ക്ഷിഎന്്ഏറ്്വം്വലി
േേരഗാത്്കതര്വര്്ത്്നം.

നമ്്്മട തര്തിരക്്ം ഭാവിേിമല മതര
മ്ഞ്ട്പ്്്കമളപ്്റ്്ി ഓര്്ത്്് നകകാലിട്്ടി
ക്്്ന്്്.വലിേരരാജേംഉട്്ാക്സോഎന്്
താണ്അവര്മടഭീതി.ആരരാതക്െംകാണ്
സ്പ്ള്് ഭരണരക്്ത്്്ള്്െിലരിമലങ്്ിലം്
വിജേതര്തീക്്യ്മട ത്െദ്്ൊേമ്ട്്്. ര
സക്്അത്്രംആേങ്്ക്്്ംതര്തീക്്ക്്്മോ
ന്്്ംോമോര്അടിസ്്ാനവ്െില്്.ഇന്്്സക
രളത്്ിമലജനങ്്ള്്മോണ്്്റ്്ിഒപ്്ത്േത
ൊനവം് െനസ്മോട്്്േര്്ക്്ാരിമോപ്്മ്
ട്്്.അത്മോ ണ്്്തമന്്തര്തിരക്്ത്്ിമ്്്
ഓസോനീക്്വം്തകിടംെറിയ്ന്്്.രസക്്വ
രാന്് സോക്ന്് കാലത്്ിമ്്് ഭീകരത ഓ

ര്്ത്്ാല്്എന്്ാണ്േംഭവിക്്്കഎന്്്ആ
ര്്ക്്്ംതര്വെിക്്ാനാവില്്.

വലിേെട്്ില്ള്്ഒര്ആസോളൊദ്്്യത്്ി
സലക്്്സോകംകടക്്്സപ്്ള്്സകരളത്്ിന്ൊ
തത്ൊേിരിടിച്്്നില്്ക്്ാനാവ്സോ?തകര്്ച്്
യ്മടഫലൊയ്ട്്ാക്ന്്ദ്രിതംമ്ഴ്വനം്
അവികേിതരാതട്്്ങ്്ള്്ക്്്ംഅവിടമത്്ര
ണിമേട്ത്്്ജീവിക്്്ന്്ോധാരണജനങ്്
ളക്്്സെല്്മകട്്ിസേല്്പ്്ിക്്ാനാേിരിക്്്ംസെ
ധാവിത്്ംവെിക്്്ന്്സോര്്പ്്സററ്്്ോതെ്ാജവ്

തവ്ംതേ്െിക്്്ക.അവര്മടനീക്്ംഅസതരടി
നടപ്്ാക്്്ന്്ഒര്സകതദ്്്േരക്്്ാരിമ്്്കീഴി
ല്്സകരളത്്ിന്എന്്്മെയ്്ാനാവം്?രണ്്്
തര്ളേങ്്ള്് മോട്്്നമട്്മല്്ടിഞ്്ോപ്്
ത്്ികാവസ്്ോണ് നമ്ക്്്ള്്ത.് ഇസപ്്ള്്
മോസൊണബാധിതസരയം് നിരീക്്ണത്്ി
ലിരിക്്്ന്്വസരയം് അടച്്ിരിപ്്്മ്ലം ഗതി
മകട്്ജനതസേയം്േര്്ക്്ാര്്ധനേൊേംന
ല്്കിേംരക്്ിക്്്ന്്്.വരവ്ഒട്്്െില്്;െിലവ്
ഏമറയ്ട്്്.നാംഎവിമടഎത്്്ം?മോസൊ

ണാനന്്രംതര്വാേംകാെസധന്ൊേിത്ടരി
ല്്എന്്ാണ്സ്െന.െടങ്്ിവര്ന്്വമരപ്ന
രധിവേിപ്്ിക്്ണം.സോ.സോെേ്ഐേക്്ി
മ്്്നകേിലൊതന്്്ികവടിഒന്്്െില്്സല്.്
രിണറാേിേര്്ക്്ാരിമ്്്കഴിഞ്്നാല്

വര്്ഷമത്്അന്ഭവംമവച്്്സോക്്്സപ്്ള്്
ഒര്കാരയ്ംതര്വെിക്്ാം.ഉട്്ാകാന്്സോക്
ന്്ോപ്്ത്്ികതര്തിേന്്ിയ്മടആഘാതം
ദ്ര്്ബ്്ല ജനവിഭാഗങ്്മള ബാധിക്്ാതിരി
ക്്ാനാവം്അവര്്തേ്െിക്്്ക.േൗജനയ്സറഷ
നം്േബ്േിഡിയം്സക്്െമരന്്ഷന്കളം്
ത്ടരം്.രസക്്അതിന്സവട്്ിെറ്്്രലസെഖ
ലകളിലം്വലിേമവട്്ിക്്്റക്്ല്്നടസത്്ട്്ി
വരം്.ഇത്െധയ്,ഉരരിവരഗജനതമേകാരയ്
ൊേിബാധിക്്്ം.നിതയ്ദരിതദ്ന്കഞ്്ിനട്്
മപ്്ട്ന്്സോമലേല്്െധയ്വരഗത്്ിന്ഭക്്ണ
സേഷമ്ള്്മഡസേര്്ട്്്(dessert)നട്്മപ്്ട്ന്്
ത.്അതിമ്്്രാതട്്്ീേതര്തയ്ാഘാതംതര്വെി
ക്്ാനാവില്്. തര്ളേത്്ില്്നിന്്്ം െൊവയ്ാ
ധിേില്് നിന്്്ം തങ്്മള മനസ്ച്ട് സെ
ര്്ത്്്രക്്ിച്്വമരമോന്്്ംഅവരസപ്്ള്്ഓ
ര്്മത്്ന്്്വരില്്.

പ്തിമോര്ജീവിതം;ഒര്ജീവിതേംേ്
കാരംതമന്്നമ്ക്്്നിര്്മ്്ിമച്്ട്സക്്ട്്ിവ
രം്."നമ്്്തിരിമേെന്ഷയ്നാക്്്ക'എന്്ഇ
എംഎേിമ്്്ഓങ്്ല്്്ര്് തര്േംഗംസകട്്്െട
ങ്്്ന്്വഴിക്്്രട്്ാപ്്ിെന്്േിലിറങ്്ിഒര്
നകസ്ക്ട്്്വാങ്്ിക്്്ന്്വി.ടി.യ്മടനമ്്്
തിരികഥാരാതത്മത്്നമ്ക്്്ഓര്്മ്്ിക്്ാം.

കുഞഞു,ുഇതംുഇനുുുയയാണ.ു..!

ബീൊറിമലനളദ്്ജ്വനനലജസ്്്്ിേ്സോരഡ്തര്ി
നേിപ്്ലെജിേസ്ത്ടട്്്ൊനസവതദ്്്െി
തേ്യ്മടമ്ന്്ിലസരടിച്്്വിറച്്്
നകക്പ്്ിനിലക്്്കോേിര്ന്്്
രതിനാറ്കാരനാേനസരതദ്്്ന.ഇ
സ്്ാംപ്റിമലെന്്േിലോധനം
വാങ്്ാമനത്്ിേേത്ത്ീയ്മടര
ഴേ്്രിടിച്്്രറിച്്സകേിമലതര്തി
ോണ്ഈരതിനാറ്കാരന.ഒര്
രതിനാറ്കാരനതര്തിോോലക്
റ്്ംമെയത്ാലസോലം്സരര്രറോ
നരാടിമല്്ന്്ാണ്ജ്വനനലജ
സ്്്്ിേ്നിേെത്്ിലൊധയ്െ ങ്്സോട്
തര്സത്യകംനിഷക്രഷിച്്ിട്്്ള്്ത.്
അതിനാലഇവിമടനസരതദ്്്മ്്്മ്
ഴ്വനസരരം്വിലാേവം്ഒഴിവാ
ക്്്ന്്്.എന്്ാല,എഎനഐഉള
മപ്്മടതര്മ്ഖവാരത്്ാഏജനേി
കളസരരം്വിലാേവം്മോട്
ത്്്എന്്്ൊതത്െല്്, തര്ധാനസദേീ
േമടലിവിഷനൊനല്കളഈ"
ക്ട്്ിക്്്റ്്വാളി'യ്മടഅഭിമ്ഖംഉ
ളമപ്്മടേംസത്രഷണംമെയത്.്
അത,്ദ്ട്്ലാസക്്മടേല്്,നല്്ല
ക്്്യസത്്മടോണ്എന്്്കര്താം.

"ക്റ്്ംമെയത്്സോക്സഞ്'്എ
ന്്ജഡജ്ിയ്മടസോദയ്ത്്ിന്നസര
തദ്്്നേതയ്ംരറഞ്്്:"അമത,ആ
രഴേ്്സോട്്ിച്്ത്ഞാനാണ.്'ഇ
സ്്ാംപ്രമോലീേ്ൊരജ്മെയത്
സകേിലരറയ്ന്്ത്തര്തിമേെ
ന്്േിമലേിേിടിവിദ്േയ്ങ്്ള
സോക്്ിരിടിക്ട്കോേിര്ന്്്എ
ന്്ാണ.്എന്്ാല,നസരതദ്്്നസോട
തിേിലമോഴിനലകിേത്അങ്്
മനേല്്-'എമന്,്മോലീേ്േംഭവ
സ്്ലത്്്വച്്്രിടിക്ട്കോേിര്
ന്്്.രഴേ്്സോട്്ിച്്എമന്്നാട്്്
കാരനകസോമടരിടിക്ടിമോതി
മരതല്്ി.അതിന്സേഷം,മോലീ
േിന്നകൊറി'.അങ്്മനേമല്്ന്്്
വാദിക്്ാമോന്്്ംസകമേട്ത്്
സസ്്്്ഷനൌേ്ഓഫീേരേരത്
ക്ൊരരഞജ്നതോറാേില്്.
ോധാരണഗതിേിലഇവിടം

മോട്്്ആകഥഅവോനിസക്്
ട്്താണ.്മോത്അവധിദിനൊേ
ഞാേറാഴെ്ൊജരാക്്്ന്്"തര്തി'
കസോട്ജഡജ്ിക്ട്തമോന്്്ം
സോദിസക്്ട്്കാരയ്െില്്.ഇതത്യം്
ആോലെജിേസ്ത്ടട്്്ക്ട്്ിക്്്റ്്വാ 
ളിമേറിൊ്്്്മെയത്്ജ്വനനല
ജസ്്്്ിേ്സോമ്കളിസലയക്്്്അേ

യക്്്്ം.അത്സവമൊര്
സോകൊണ.്ആദയ്ൊേി
ക്റ്്ംമെയത്തിന്േിക്്ി
ക്്മപ്്ട്ന്്വരമോടം്ക്
റ്്വാളിോേിപ്റത്്ിറ
ങ്്്ന്്െൊനരകം.ഇന്്്യ
േിലെിക്്വാറം്തര്സദേ
ങ്്ളിലഏമറക്്്മറേൊ
നഅവസ്്േിലാണ.്ഈ
ജ്വനനലസോമ്കളാ

ണ്ക്ട്്ികമളതക്ിെിനലക്റ്്വാളി
കളാക്്്ന്്നഴേ്റികള!എന്്ാ
സോഉസദ്്േിച്്ത,്അതിന്വിര്ദ്്
ൊേനിലേിലാണ്കാരയ്ങ്്ളനട
ക്്് ന്്മതന്്താണ്വേത്്ത.അ
തം്സ്രക്്ിതബാലയ്ംഅവകാേ
ൊേഒര്രാജയ്ത്്്!.
ഇവിമട,നസരതദ്്്മ്്്ഭാഗയ്ംഅവ

മനൊജരാക്്ിേ
െജിേസ്ത്ടട്്ാേിര്
ന്്്.ഒര്െജി
േസ്ത്ടട്്ിന്മ്ന്്ി
ലഇതത്യം്െതി.
രമക്,്ൊനസവ
തദ്്്െിതേ്ഒര്സോ
ദയ്ംക്ടിസോദി
ച്്്.അതാണ്ന
സരതദ്്്മ്്്തലവര
ൊറ്്ിക്്്റിച്്ത.്
"ക്സഞ്,്നീഎ
ന്്ിനിത്മെ
യത്?്'എന്്ാേി
ര്ന്്്ആസോ
ദയ്ം.

"എമ്്്അച്്നെരിച്്്സോേി.
അതിന്സേഷംഅമ്്യ്മടൊന
േികനിലമതറ്്ി.എനിക്്്13വേ
സ്ള്്ഒര്അനിേന്മ്ട്്്.അമ്്
സേയം്അനിേസനയം്േംരക്്ി
സക്്ട്്ബാധയ്തഎന്്ിലാേി.ഞാ
നഅവമരസോറ്്ാനഅവിടമത്്
ധാബകളിലം്റസ്്്്ാറന്്്്കളിലം്
രാതത്ംകഴ്കലം്സെേവ്ത്്ിോ
ക്്ലം്ഉളമപ്്മടയ്ള്്സോലികള
മെയത്.്അത്കിട്്ാത്്സപ്്ളവീ
ട്്്സവലയക്്്്സോേി.ഇതിനിടേില
വീണ്കാമോടിഞ്്്.െികിത്്ിക്്ാ
നൊരഗെില്്ാത്്തിനാലഅത്മ്ട
ന്്ാേിൊറി.വലത്കണ്്ിലകല്്്
മോട്്്കാഴെ്സോേി.എന്്ിട്്്ം,
എന്്ാലാവം്വിധംഞാനക്ടം്
ബംസോറ്്ി.രമക്,്സോക്ഡൗണ
വന്്സോമടഒര്സോലിയം്കിട്്ാ
താേി.അമ്്യ്മോത്്്മതട്്ാനിറ
ങ്്ിമേങ്്ിലം്ആരം്ഒന്്്ം തന്്ി
ല്്.അമ്്യം്അനിേനം്വിേന്്്
കരഞ്്്.ഞാനം്ആൊരംകഴിച്്ി
ട്്്രണ്്്മ്ന്്്ദിവേൊേിര്ന്്്.സവ
മറനിവ്ത്്ിേില്്ാമതോണ്രഴേ്്
സോട്്ിച്്ത.്..'-നസരതദ്്്മ്്്വാക്്്ക
ളസകട്്്സോടതിമ്റിനിേബ്്ൊേി.

േവ്ന്്ംസോക്്റ്്ിലനി
ന്്്രണമെട്ത്്്നലകിഅവമ്്്

യം്ക്ടം്ബത്്ിമ്്്യം്രട്്ിണിേ
കറ്്ാനനടരടിേവ്ീകരിച്്െജിേസ്ത്ട
ട്്്നസരതദ്്്മനനിര്രാധികംവിട്്േ
ച്്്.മോലീേ്വാെനത്്ിലനസര
തദ്്്മനേവ്ന്്ംതഗ്ാെത്്ിമലത്്ി
ക്്ാനം്നിരസദേിച്്്.അരിയം്രല
വയ്ഞജ്നങ്്ളക്്്മ്ള്്രണംെജി
േസ്ത്ടട്്്തമന്്നലകിേിര്ന്്തിനാ
ലമോലീേ്അവമോമക്്വാങ്്ി
നലകി.
നസരതദ്്്മ്്്ക്ടം്ബംരട്്ിണികി

ടക്്ാതിരിക്്ാനനടരടിേവ്ീകരിച്്
റിേിക്്ാനബിഡിഒയക്്്്സോടതി
നിരസദേംനലകി.ആധാരകാരഡ,്
സറഷനകാരഡ്എന്്ിവനലകാ
നം്സോടതിഉത്്രവിട്്്.രാവമപ്്ട്്
വരക്്്ള്്ഭവനരദ്്തിതര്കാരംഇ
വരക്്്വീട്വച്്്നലകാനജില്്ാഭര

ണക്ടത്്ിനം്സോടതിനിരസദേം
നലകി.നാല്ൊേത്്ിന്ള്്ിലഇ
ക്്ാരയ്ത്്ിലേവ്ീകരിച്്നടരടിക
ളഅറിേിക്്ണമെന്്്ംസോടതിഉ
ത്്രവില്ട്്്.
ഇതത്യ്ൊേസപ്്ള,നാട്്്കാര

സോടതിവിധിമേേവ്ാഗതംമെ
യത്്രംഗമത്്ത്്ി.അസപ്്സഴ
യക്്്്ംതര്തിക്്്ട്്ിലാേഭരണക്ടം
ഇവരക്്്ആന്ക്ലയ്ങ്്ളം്സറഷ
ന്മോമക്്കിട്്്ന്്താമണന്്്വാ
ദിച്്്രംഗത്്്വന്്്.അതിന്ള്്ഉ
ത്്രംനസരതദ്്്മനസോടതിഉത്്ര
വന്േരിച്്്വീട്്ിമലത്്ിച്്ഇസ്്ാം
പ്രമോലീേ്േരക്്ിളഇന
േമ്രകറ്്്രനളിനവിസോദ്പ്ഷര്
രാജ്രറയ്ന്്തില്ട്്്:"പ്ല്്്സെ
ഞ്്ഒര്ഒറ്്മ്റിക്രേിലാണ്ഈ
മ്ന്്ംഗക്ടം് ബത്്ിമ്്്താെേം.
ആൊരംരാെകംമെയ്്ാനം്കഴി
ക്്ാന്മ്ള്്രാതത്ങ്്സോഅട്സപ്്
െറ്്്വീട്്്രകരണങ്്സോഒന്്്െില്്.
സറഷനകാരഡം്ആധാറ്മോന്്്
െില്്!'
ഇന്്്യേിമലരലതര്സദേങ്്ളി

ലം്സ്്ിതിഇതിമനക്്ാളര്ക്്
ൊണ.്സോക്ഡൗണകാലത്്്ഒര്
സനരമത്്ഭക്്ണത്്ിനാേിര
ണ്്്ംമ്ന്്്ംെണിക്്്രകയ്്നില
സക്്ട്്ിവര്ന്്രട്്ിണിപ്്ാവങ്്ള്

മടനാട്ക്ടിോണ്ഇന്്്യ.തര്ഖയ്ാ
രിക്്്ന്്ആന്ക്ലയ്ങ്്ളെിക്്
തം്അരെരിമലത്്ാമതഎവിമട
സോഅതര്തയ്ക്്ൊക്ന്്രാജയ്ം
ക്ടിോണിത.്ആര്ഭരിച്്ാലം്അ
രധരട്്ിണിക്്ാരമ്ഴ്പ്്ട്്ിണിക്്ാ
രായം്സോടീേവ്രരേതസോടീേവ്ര
രായം്മരര്ക്ന്്നാട.്
സകരളത്്ിലരട്്ിണിഇതത്സെല

ര്ക്്െല്്എന്്ത്വാേത്വൊണ.്
എന്്ാല,"രട്്ിണിമ്ലംക്ട്്ികളെ
ണ്്്തിന്്്ന്്്'എന്്ആസോരണമ്
േരന്്ത്നമ്്്മടേംസ്്ാനത്്ി
മ്്്തലസ്്ാനത്്ാണ.്ആസോര
ണങ്്ള്ൊേിൊടിവീണഎല്്ാവ
രം്തര്തിസ്്ാനത്്ാവ്മെന്്തിനാ
ലരാതട്്്ീേസനതാക്്ളവളമരമപ്്
മട്്ന്്്അതിലനിന്്്രിന്്ാറ്ന്്കാ

ഴെ്ോണ്അ
വിമടകട്്ത.്
െണ്്്തിന്്ക്
ട്്ിഉളമപ്്മട
രാരത്്ഉപ്്ി
ടാംമ്ട്രാലം
വര്ന്്തര്സദേ
മത്്നഗരേ
ഭാകൗണേി
ലരബിമജരി,
എംഎലഎ
യം്എംരിയം്
സോണതഗ്േ,്
സോരപ്്സറഷ
നം്േരക്്ാ

രം്േിരിഎം.തമ്്്ഇളേക്ട്്ിക്്്
െണ്്്തിന്്്ന്്േവ്ഭാവമ്മട്്ന്്്ം
അത്രട്്ിണിമോട്്മല്്ന്്്ംമവളി
മപ്്ട്ത്്ിേത്ക്ഞ്്ിമ് ്്അമ്്ത
മന്്ോണ.്രിന്്ീട,്ആഅമ്്യക്്്്
താതക്ാലികസോലിയം്വീടം്നല
കിനഗരേഭൊത്കോേതിമന
അഭിനദ്്ിക്്ാം.അതിമ്്്സരരില
നട്്ംേംഭവിച്്ത്,കട്്കാരയ്ംര
റഞ്്എേ.്രിദീരക്്ിനാണ.്േം
സ്്ാനേിശ്സക്്െേെിതിജനറ
ലമേതക്ട്്റിസ്്ാനവം്േിരിഎം
ഏരിോകമ്്ിറ്്ിഅംഗതവ്വം്നട്്
മപ്്ട്്്.ക്ടം്ബനാഥനാേ,ക്ഞ്്്
ങ്്ള്മടഅച്്മ്്്അെിതെദയ്രാന
ൊണ്ആക്ടം്ബത്്ിന്രട്്ിണി
േിലം്രാലത്്ിനടിേിലം്കിടസക്്
ട്്അവസ്്യ്ട്്ാക്്ിേത.്
ഇവിമടആരം്രട്്ിണികിടസക്്

ട്്ിവരിമല്്ന്്്രറയ്സപ്്ഴം്വ
ലിേവീട്കളിലരട്്ിണികിടസക്്
ട്്ിവര്ന്്വര്മടഎണ്്ംക്ട്ന്്
താോണ്വിലേര്ത്്ല.ഇവരില
നമല്്ര്രങ്്്ൊനയ്തയ്മടമ്ഖം
മ്ടിേണിഞ്്്കഴിയ ്ന്്തിനാല
രട്്ിണിക്്ാരയ്ംപ്റത്്്രറയ്ന്്ി
ല്്.അത,്ഒര്രസക്്ഭാവിേിലസക
രളംസനരിടാനസോവ്ന്്വലിമോ
ര്മവല്്്വിളിയ്ൊണ.്അേലര
ക്്ങ്്ളതമ്്ില്ള്്അട്പ്്ംദ്ഢ

ൊവ്ന്്തിലകവിഞ്്രരിൊരം
ഇക്്ാരയ്ത്്ിലഎള്പ്്െല്്.

ക്ട്്ികസോട്ള്്െസോഭാ
വത്്ിമ്്്കാരയ്ത്്ിലതര്ാക്തൊ
േെനോണ്ഇന്്്യയക്്്്ൊത്ക
മേന്്്രറയ്ന്്സകരളീേര്സടത.്
േവ്ത്്്തരക്്ത്്ിമ്്്സരരിലേ
സോദരമ്്്ക്ഞ്്ിമ്്്സെലതിള
ച്്െീനകറിമോഴിച്്്മോള്്ിച്്ത്ഒ
ര്െലോളിയ്വതിയം്അവള്മട
അച്്ന്ൊമണസന്്രക്്ണം.മോ
നബലസോണവാങ്്ിനലകണ
മെന്്ാവേയ്മപ്്ട്്ത്സകളക്്ാത്്
േെരാഠിോേക്ട്്്കാരമനമവട്്ി
മക്്ന്്്ക്ഴിച്്്മ്ടിേത്രത്്ാം
ക്്ാേിലരഠിക്്് ന്്രട്്്വിദയ്ാര
ഥികളാമണന്്ത്സകളക്്്സപ്്ള
നമ്്ളഎവിമടമേത്്ിനിലക്്്
ന്്്മവന്്്െിന്്ിക്്ണം.ഈക്ട്്ി
കളകഞ്്ാവ്സകേിലതര്തികളാ
ണ.്ഇവരക്്്എവിമടനിന്്ാണ്ക
ഞ്്ാവ്കിട്്്ന്്ത?്ഇവര്മടസരരി
ലഒന്്ിസലമറതവണകഞ്്ാവ്സക
സ്ട്്ാേിട്്്ംഅത്്രംസോദയ്ംഉ
ട്്ാവാത്്തസല്്ഈക്ട്്ിക്്്റ്്വാ
ളികള്മടവളരച്്യക്്്്കാരണം?ന
സരതദ്്്മനരക്്മപ്്ട്ത്്ാനൊനസവ
തദ്്്െിതേ്എന്്െജിേസ്ത്ടട്്്ഉട്്ാേി
ര്ന്്്.ഇവി ടമത്്മോലീേിനം്
സോടതിക്്്ംഒന്്്ം"ക്സഞ്,്നീ
എന്്ിനിത്മെയത്'്എന്്്സോദി
ക്്ാനസോന്്ാത്്തിനാലക്റ്്ങ്്
ള്മടആഴങ്്ളിസലയക്്്്കടക്്ാനാ
േസതേില്്.
ഇട്ക്്ിേിലം്െലപ്്്റത്്്ംഈ

സോക്ഡൗണകാലത്്്നേേവ
വിവാെങ്്ളക്്്ള്്തേ്െങ്്ളനട
ന്്്മവന്്്നെലഡ്നലനപ്റ
ത്്്വിട്്കണക്്്കളില്ട്്്.ൊരച്്്
24മ്തലഒര്ൊേമത്്സോക്
ഡൗണകാലേളവിലേംസ്്ാന
ത്്്ക്ട്്ികളക്്്സനമരയ്ട്്ാേ
അതിതക്െങ്്ള്മടസരരില330സക
സ്കളാണ്രജിസ്്്്രമെയത്ത.്എ
മത്്മക്്തര്ശന്ങ്്ളാണ്നമ്്്മട
ക്ഞ്്്ങ്്ളസനരിട്ന്്ത?്ോക്്
രതേിലം്വിദയ്ാേപ്്ന്്തിേിലം്
മ്ന്്ിലനിലക്്്ന്്സകരളത്്ില
സോലം്ഇതാണ്അവസ്്മേങ്്ില
നിരക്്രക്ക്്ികളഒര്രാട്ള്്െ
റ്്്നാട്കളിമലഅവസ്്എതത്സെല
രരിതാരകരൊേിരിക്്്മെന്്്ആ
സോെിക്്ാവ്ന്്സതയ്ള്്്.ക്ട്്ിക
ളിലഅവസേഷിക്്്ന്്നനെമേ
യം്കര്ണമേയം്തല്്ിമക്്ഴി
ക്്ാമത,ച്റ്്്െള്്സോകമത്്കാ
ണാനം്േെജീവികസോട്േെഭാവ
നസോമടഇടമരടാനം്േീലിപ്്ിക്്ാ
നഈസോക്ഡൗണകാലംഉര
സോഗമപ്്ട്ത്്ിോലഅവമരനാ
ളമത്്ൊത്കകളാേിരരിവരത്്
നമപ്്ട്ത്്ാം.

ഡോകാഃ സമസത്ാഃ സഖ്ിഡോ ഭവന്്്
1195സെടം10േഅബ്ാന29

2020 ഏപര്ിൽ 23വയ്ാഴം

അതീതം
എം. ബി. സ ഡത് ്ഷ്

മഖ്മദ്ര്

വാര്്ത്്യിലെവയ്ക്്ി

മോവിഡ് സോഗികളില്്ാത്്ക്ടക്ജില്്
യ്മടസനട്്ത്്ിന്രിന്്ില്്ഡ
രയ്്ട്്ി കമ്്ിഷണര്് (ജില്്ാകല
കറ്്്റ്മട ച്െതല) രിറവം രാ
പ്്ാക്്്ടേവ്സദേിആനീേ്ക
ണ്്െണിസോയ.്തിര്വനന്്പ്
രംമെഡിക്്ല്്സോമളജില്്നഴ്
േിങ്പ്ര്്ത്്ിോക്്ിേസേഷം
േിവില്്േര്്വീേില്് തര്സവേി
ച്്ആനീേിന്ഇസപ്്ള്്അഭിന
ദ്്നതര്വാെൊണ.്
ൊര്്ച്്്19നാണ്ജില്്േില്്ആദയ്സോേിറ്്ീവ്സകേ്

റിസപ്്ര്്ട്്്മെയത്ത.്നാല്ആഴെ്േിസലമറോേിക്ടകി
ല്്പ്തിേസകസ്കളില്്.ജില്്ാഭരണക്ടത്്ിമ്്്സനട്്ം
സകതദ്്്ആസോഗയ്മേതക്ട്്റിലവ്അഗര്്വാള്്തര്സത്യകം
രരൊര്്േിക്്്കയം്മെയത്.്യ്ദ്്മ്ഖമത്്ന്്ത്സോ
മലോേിര്ന്്്സോവിഡ്തര്തിസോധതര്വര്്ത്്നമെന്്്
ആനീേ്രറയ്ന്്്.സകരളത്്ില്്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്സോ
ഗബാധിതര്ള്്ജില്്കള്ൊേിഅതിര്്ത്്ിരങ്്ിട്ന്്തി
നാല്്വലിേമ്ന്്കര്തല്കള്്േവ്ീകരിച്്്.

താേമാണ്ഈകലകറ്്്രനഴ്സ്

ഡോ.  ആ സാ ദ്സോകാസോഗയ്േംഘടനയം്സോകമെങ്്്മ്
ള്്ൊധയ്െങ്്ളം്ആസോഗയ്തര്വ
ര്്ത്്കരം്ബ്ദ്്ിജീവികളം്സോ
കസനതാക്്ളം്സോവിഡ്തര്തി
സോധത്്ിമ്്്സകരളൊത്കമേ
വാഴത്്്്ന്്്.േെീരദേകങ്്ളില്്
സകരളംഇങ്്മനതേ്ദ്്ിക്്മപ്്ട്്െ
മറ്്ര്േദ്്ര്്ഭവ്െില്്.

സകരളത്്ില്്നിന്്്രഠിക്്ാന്മട്്ന്്്സോകംഒറ്്േ
ബ്്ത്്ിലാണ്രറയ്ന്്ത.്ഏത്പ്രേ്കാരമത്്യം്രി
റകിലാക്്്ന്്അപ്ര്്വ്്അംഗീകാരൊണിത.്മ്ന്്രസക്്
ടിജനതയ്മടഅഭിൊനം.മ്ഖയ്െതന്്്ിരിണറാേിവിജ േ
ന്്ഈസനട്്ത്്ിമ്്്രതാകയ്േര്്ത്്ിനില്്മക്്നാം
അഭിൊനപ്ര്്വ്്ംേിരസ്്്േര്്ത്്ിസോകമത്്അഭിവാ
ദയ്ംമെയ്്ണം.
വന്്കിടരാതട്്്ങ്്മളഈആരതഘ്ട്്ത്്ില്്േൊ

േിക്്ാന്്അവര്മടനേനികവയ്്െങ്്ള്്സക്്ആയ്
ധസേഖരങ്്ള്്സക്്ോധിക്്്ന്്ില്്.സോളനിരാജയ്ങ്്
ളിലനിന്്്ഊറ്്ിമക്്ണ്്്സോന്്േപ്്ത്്ിന്ോധി
ക്്്ന്്ില്്.വ ന്്കിടസോര്്രസററ്്്വികേനരദ്്തികള്്ക്്്
ോധിക്്്ന്്ില്്.ത്ര്ത്രാമരയ്്്ന്്ൊരിയം്െരണവം്
വന്്കരകമളേത്ംഭിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്്.
സകരളംകയ്്ബമേസപ്്മലഒര്സോഷയ്ലിസ്്്്്രാതട്്്െ

ല്്.ആതഗ്െിച്്ാലം്വലിേഅത്്്തംസ്ട്്ിക്്ാനാവാത്്
മഫഡറല്്േംവിധാനത്്ിമലമോച്്്ത്ര്ത്്്ൊതത്ം.
ന്റ്്ാണ്്്കളില്മടര്രമപ്്ട്്്വന്്േെതവ്ത്്ിമ്്് യം്ഭ്
തദേയ്മടയം്സേവനത്്ിമ്്്യം്തയ്ാഗത്്ിമ്്്യം്

സത്രരണഅവേയ്ഘട്്ത്്ില്്തളിര്്ത്്്നില്്ക്്്ന്്്.
എല്്ാവര്സടത്ൊണ്എല്്ാമെന്്ത,്തര്ക്തിവിഭവ

ങ്്ള്്ക്്്സെല്്രരിെിതാവകാേംൊതത്ംഎന്്ത,്ആമര
യം്പ്റംതള്്ാമതഎല്്ാവമരയം്സെര്്ത്്്രിടിക്്ണം
ഏത്വികേനത്്ില്മെന്്ത്ഈസോവിഡക്ാലംന
മമ്്ഓരെിപ്്ിക്്്ന്്്.ഭരണഘടനേില്്നിന്്്േെതവ്മെ
ന്്(socialism)വാക്്്എട്ത്്്ൊറ്്ാന്്ധ്തിമപ്്ട്ന്്സക
തദ്്്ഭരണമത്്ആരദത്്ിമ്്്തര്സോഗസേഷിരഠിപ്്ി
ക്്്ന്്്മ്ട്്്സോവിഡ.്
എല്്ാരാജയ്മത്്ജനങ്്ളം്ഭരണക്ടങ്്ളം്െന്ഷയ്

തവ്രെിതൊേെത്്രമ്തലാളിത്്മത്്െറന്്്സകരള
മത്്സോക്്്ന്്ത്ോമ്െികസ്രക്്യ്മടഒരത്്്തവ
ലേംജീവിതത്്ിമ്്്മോടിപ്്ടമ്േര്്ത്്്ന്്ത്കാണാ
നാണ.്ധനാധിനിസവേേക്്ികള്്വാരിളര്്ത്്ിനി
ല്്ക്്്സപ്്ഴം്അടിസ്്ാനാവേയ്ങ്്ള്്ക്്്ഉതക്ന്്നേ
നടത്്ിപ്്്കള്മടസേഷിച്്രച്്കള്്കാണാനാണ.്ഇനി
ഞങ്്മളരകര്്ത്്ിവലിേഅരകടങ്്ളിസലക്്്വീമൊ
സല്്എന്്്മ്ന്്റിേിപ്്്നല്്കാനാണ.്

അതിനാല്്സകരളത്്ിന്തീമരഉദാേീനൊേിഇനി
മ്സന്്ട്്്സോകാനാവില്്.ജനങ്്മളസോര്്ത്്്നിര്്ത്്്
ന്്േരിോേപ്സോഗതിഉേര്്ത്്ിപ്്ിടിക്്ാമതവയ്്.വന്്
സോതില്ള്്േവ്കാരയ്വതക്്്രണവം്തര്ക്തിച്ഷണ
വം് സോര്്രസററ്്്വികേനവം്ത്ടരാനാവില്്.ജനങ്്മള
െറന്്്ോപ്്ത്്ികേക്്ികമളആസല്്ഷിക്്്കയം്ദ്
ര്്വയ്േങ്്ളില്്െതിെറക്്്കയം്മെയ്്്ന്്രാതട്്്ീേെയ്്തി
തിര്ത്്ാമതയം്രറ്്ില്്.
ത്ടര്്ച്്ോേിആരത്്്കള്്വരികോണ.്തര്ളേവം്

തര്ക്തിസഷ്്ഭവം്രകര്്ച്്വയ്ാധിയം്രിടിവിട്ന്്ില്്.ക
ട്ത്്ോപ്്ത്്ികൊദ്്്യവം്രിറമകകാണം്.വരാനിരി
ക്്്ന്്ഇത്്രംആരതഘ്ട്്ങ്്മളസനരിടാന്ള്്ോ മ്
െികരാതട്്്ീേഅടിത്്റേജ്്ൊസക്്ട്്ത്ട്്്.അതിന്
പ്സോഗതിേിസലക്്്ള്്ജനകീേരാതേംബന്്ിച്്െ
ര്്ച്്കളം്േംവാദങ്്ളം്നടക്്ണം.മ്ന്്വിധികളം്അ
േെിഷണ്്തനിറഞ്്േെീരനങ്്ളം്അവോനിപ്്ിക്്
ണം.സകരളത്്ിമ്്്സെല്്രതിയ്ന്്കണ്്്കള്്ക്്്വഴി
യം്മവളിച്്വം്മതളിേണം.

വേണംവേരളത്്ിനൊര്അഴിച്്്പണി
കേരളത്്ില്്നിന്്്പഠിക്്ാന്ണട്്ന്്്കോേംഒറ്്ശബ്്ത്്ി

ലാണ്പറയ്ന്്ത.്ഏത്പ്രസ്ോരണത്്യം്പിറേിലാക്്്
ന്്അപ്ര്്വ്്അംഗീോരമാണിത.്മ്ന്്രകക്്ടിജനതയ്ണട
അഭിമാനം.മ്ഖയ്മനത്്്ിപിണറായിവിജയന്്ഈകനട്്ത്്ിണ്്്

പതാേയ്യര്്ത്്ിനില്്ണക്്നാംഅഭിമാനപ്ര്്വ്്ംശിരസ്്്യ
ര്്ത്്ികോേണത്്അഭിവാദയ്ംണെയ്്ണം.

ഇന്്്യന്് മെഡിക്്ല്്അസോേിസേഷന്്തെിഴന്ാട്
ഘടകത്്ിമ്്് കത്്ിന് ഇതത്േധികം കണ്്ീര്പ്്്

മട്്ന്്്തിരിച്്റിയ്കോേിര്ന്്്സകതദ്്്േര്്ക്്ാര്്.അല്്ാ
േിര്മന്്ങ്്ില്്മകാവിഡിമനതിസരസനരിട്്്യ്ദ്്ംമെ യ്്്
ന്്സഡാകറ്്്ര്്ൊര്്ക്്്ംനഴസ്്ൊര്്ക്്്ംആസരാഗയ്വക്പ്്്
ജീവനക്്ാര്്ക്്്ംെറ്്്ആസരാഗയ്തര്വര്്ത്്കര്്ക്്്ംേംര
ക്്ണംനല്്ക്ന്്ഒര്ഓര്്ഡിനന്്േ്തിരക്്ിട്്്ഇറക്്ില്്ാ
േിര്ന്്്എന്്്തീര്്ച്്ോയം്ഉ റപ്്ാക്്ാം.ഇങ്്മനമോര്
ഓര്്ഡിനന്്േിന്തീര്ൊനിച്്സകതദ്്്േര്്ക്്ാരിമനഅഭി
നദ്്ിക്്്സപ്ാ്ള്്ത്്മന്,്ഒര്ന്റ്്ാട്്ിലധികൊേിനമ്്്
മടരാജയ്ത്്്നിലനിന്്ഒര്തര്ാെീനനിേെത്്ിമ്്്േംര
ക്്ണംൊതത്ൊ േിര്ന്്്ആസരാഗയ്സെഖലേില്്തര്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്വര്്ക്്്ഉട്്ാേിര്ന്്ത്എന്്ത്ആരിലം്അത്്്തം
ഉട്്ാക്്്ന്്താണ.്

1897ല്്നിലവില്്വന്്ഈതര്ാെീനനിേെംസഭദഗതി
മെയ്്ാന്്ഇത്വമരഅവേരംകിട്്ിേില്്എന്്മതാട്നയ്ാ
േത്്ിന് തര്േക്്ിേില്്. ഏതാോലം് മെനന്്േില്്
മകാവിഡ്തര്തിസരാധെികിത്്യക്്്്സനത്തവ്ംനല്്കിേ
നേെണ്മെര്്ക്്്ലീേ്എന്്നയ്്സറാേര്്ജനം്അവ
ോനം മകാവിഡിന് ഇരോേി െരിച്്്. രട്്ാഴെ്സോളം
മവ്്്ിസലറ്്റില്്ജീവന്ൊേിെല്്ിട്്സേഷംെരണത്്ിന്കീ
ഴടങ്്്കോേിര്ന്്്.മകാവിഡ്സത്രാസട്ാ്സകാള്കള്്രാലി
ച്്്ബന്്്ക്്ള്്ക്്്വിട്്്മകാട്ത്്മ്തസദെം,അട്ത്്
ബന്്്ക്്ളം്ഏതാനം്േെതര്വര്്ത്്കരം്സെര്്ന്്്േം
േക്രിക്്ാന്്മകാണ്്്വന്്സപ്ാ്ഴ്ട്്ാേദ്രന്ഭവങ്്ളാ
ണ്ഐഎംഎേംസ്്ാനഘടകമത്്മൊടിപ്്ിച്്തം്സക
തദ്്്സനത്തവ്ത്്ിന്കമത്്ഴ്താന്്ഇടോക്്ിേതം്.മെ
നന്്േിമലകില്്പ്്ാക്്്മേെിസത്്രിേിലാേിര്ന്്്മ്ത
സദെംേംേക്രിക്്ാന്്ആദയ്ംതീര്ൊനിച്്ത.്മ്തസദെ
വം്വെിച്്്ള്്ആംബ്ലന്്േ്മേെിസത്്രിേിമലത്്ിേ
സപ്ാ്ള്്ജനക്്്ട്്ംതടഞ്്്.മ്തസദെം,മേെിസത്്രിേിസല
ക്്്തര്സവേിപ്്ിച്്ിമല്്ന്്്ൊതത്െല്്,ആംബ്ലന്്േിമ്്്െി
ല്്്കള്്കമല്്റിഞ്്്തകര്്ക്്്കയം്മെയത്.്
അവിമടനിന്്്മ്തസദെവ്ൊേിഉറ്്വര്്അട്ത്്്ള്്

അണ്്ാനഗര്്മേെിസത്്രിേിമലത്്ി.അവിമടഎത്്ിേ
സപ്ാ്ഴം്ആള്്ക്്്ട്്ംആതക്െണേന്്ദ്്രാേികാത്്്നി
ലപ്്്ട്്ാേിര്ന്്്.ജനക്്്ട്്ത്്ിമ്്്ആതക്െണംഭേന്്്ഒ
ര്ഘട്്ത്്ില്്തങ്്ള്്മ്തസദെംഉസരക്്ിച്്്ഓടിരക്്മപ്്
ട്കോേിര്ന്്്എന്്്ംബന്്്ക്്ള്്രറഞ്്്.ഒട്വില്്
മരാലീേിമ്്്ോന്്ിധയ്ത്്ില്്മ്തസദെംേംേക്രിക്്ാ
ന്്ധാരണോേസപ്ാ്ള്്,ഒരാള്്സരാലം്േൊേത്്ിമന
ത്്ിേില്്.േെതര്വര്്ത്്കരാേമ്ന്്് സരരാണ് മേെി
സത്്രിേില്്ആഴത്്ില്്ക്ഴിമേട്ത്്ത.്മേെിസത്്രി
ക്്്പ്റത്്്വലിമോര്ജനക്്്ട്്ംഇവമരആതക്െിക്്ാന്്
അസപ്ാ്ഴം് സകാപ്്്ക്ട്്്കോേിര്ന്്്. മരാലീേ് വിരട്്ി
സോടിച്്ത്മകാണ്്്ൊതത്ംഅത്വിജേിച്്ില്്.
തങ്്ള്മടഒര്േെതര്വര്്ത്്കന്ട്്ാേഈദ്സര്യാഗ

ത്്ില്്മെനന്്േിമലമ്ഴ്വന്്സഡാകറ്്്ര്്ൊരം്കട്ത്്
നിരാേേിലം്വലിേേങ്്ടത്്ില്ൊേിര്ന്്്.അതാണ്
അവര്്തങ്്ള്മടേംഘടനമേഅറിേിച്്ത.്അത്ഫലി
ച്്്.അതിന്മ്നപ്തമന്്രാജയ്മത്്നാനാഭാഗങ്്ളില
സോഗതര്തിസോധതര്വരത്്നങ്്ളക്്ിമടസോകറ്്്രൊരട
ക്്ംആസോഗയ്തര്വരത്്കരആതക്െിക്്മപ്്ട്്ിര്ന്്്.ഈ
രശ്്ാത്്ലത്്ിലമകാവിഡ്തര്തിസരാധയ്ദ്്ത്്ില്്േവ്
ന്്ംജീവനം്ജീവിതവം്െറന്്്തര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്സഡാകറ്്്
ര്്ൊര്മടയം്ആസരാഗയ്സെഖലേിമലെറ്്്ള്്വര്മടയം്ജീ
വന്്േംരക്്ിക്്ണമെന്്ാവേയ്മപ്്ട്്്രാജയ്മത്്സഡാകറ്്്
ര്്ൊര്് തര്തിസഷധ േെരത്്ിന് മ്ന്്ിട്്ിറങ്്്കോേിര്
ന്്്.ഇസപ്ാ്ഴമത്്അടിേന്്രോെെരയ്ംകണക്്ിമലട്
ത്്്രണിമ്ടക്്ിസലക്്ല്്അവര്്നീങ്്ിേത.്രകരംരാര
കല്്തങ്്ള്മടകടെനിറസവറ്്ിേസേഷംരാജയ്വയ്ാരകൊ
േിഇന്്മലമവള്്സക്ാ്ട്്്ധരിച്്് മെഴ്ക്തിരിമതളിേി
ക്്ാന്്ആെവ്ാനംമെയത്.്എന്്ിട്്്ംഫലമ്ട്്ാക്ന്്ിമല്്
ങ്്ില്്രാജയ്വയ്ാരകൊേിഇന്്്കറ്ത്്ബാഡജ്്ധരിച്്്
സജാലിക്്്ൊജരാകാനാേിര്ന്്്തീര്ൊനം.ഗാന്്ിേന്്
ൊര്്ഗത്്ില്ള്്ഈതര്തിസഷധത്്ിനാണ്ഇന്്മലസകതദ്്്
േര്്ക്്ാര്്തിരക്്ിട്്്രരിൊരമ്ട്്ാക്്ിേത.്
ഐഎംഎസദേീേസനതാക്്ള്ൊേിസകതദ്്്ആഭയ്ന്്രെ

തന്്്ിഅെിത്ഷാെര്്ച്്നടത്്ി.അവര്മടആവേയ്ങ്്മള
ല്്ാംഅന്ഭാവപ്ര്്വംരരിഗണിക്്്മെന്്ഉറപ്്്നല്്കിേ
സേഷംസകതദ്്്െതന്്്ിേഭയ്മടരരിഗണനേിമലത്്ിക്്് ക
ോേിര്ന്്്ഓരഡിനനേ.്പ്തിേഓര്്ഡിനന്്േില്മട
മകാവിഡ്19തര്തിസരാധ,െികിത്്ാരംഗത്്്തര്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്സഡാകറ്്്ര്്ൊര്്,നഴസ്്ൊര്്,ആസരാഗയ്വക്പ്്ിമല
യം്അന്ബന്്സെഖലകളിമലയം്ജീവനക്്ാര്്ത്ട ങ്്ി
േവര്്ക്്്സനസരയ്ട്്ാക്ന്്എല്്ാഅതിതക്െങ്്ളം്ജാ
െയ്ംനിസഷധിക്്്ന്്,ഏഴ്വര്്ഷംവമരകഠിനതടവ്േിക്്
ലഭിക്്ാവ്ന്്ക്റ്്ക്തയ്ൊേിൊറി.മെറിേക്റ്്ങ്്ള്്ക്്്
മ്ന്്്ൊേംമ്തല്്അഞ്്്വര്്ഷംവമരത ടവം്അന്്ര
തിനാേിരംര്രമ്തല്്രണ്്്ലക്്ംര്രവമരരിഴേിക്്
യം്ലഭിക്്്ം.ഗ്ര്തരൊേക്റ്്ക്തയ്ങ്്ള്്ക്്്ആറ്ൊ
േംമ്തല്്ഏഴ്വര്്ഷംവമരതടവം്ഒര്ലക്്ംര്രമ്ത
ല്്അഞ്്്ലക്്ംര്രവമരരിഴയം്േിക്്ല ഭിക്്്ം.ഇ
ത്്രം ക്റ്്ക്തയ്ങ്്ള്മട വിൊരണ മ്പ്്ത് ദിവേങ്്
ള്്ക്്്ള്്ില്്പ്ര്്ത്്ിോക്്്ന്്ഫാസ്്്്്തട്ാക്്്േംവിധാന
ൊണ്വയ്വസ്്മെയത്ിരിക്്്ന്്ത.്
മകാവിഡ്തര്തിസരാധത്്ിസലര്്മപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്സഡാകറ്്്

ര്്ൊരം്ഇതരജീവനക്്ാരം്അക്്രാര്്ഥത്്ില്്നദവ
ത്്ിമ്്് തര്തിര്രങ്്ളാണ.് അവമര ആദരിക്്്കയം്
അംഗീകരിക്്്കയം്മെയ്്്ന്്തിന്രകരംആതക്െിക്്്ക
യം്അരൊനിക്്്കയം് മെയ്്്ന്്വര്് ഒരിക്്ലം് ൊപ്്
ര്്െിക്്്ന്്ില്്.അവര്മടസ്രക്്യക്്്്സവട്്ിസകതദ്്്േ
ര്്ക്്ാര്്മകാണ്്്വന്്പ്തിേഓര്്ഡിനന്്േ്ഏറ്്വം്േ
ക്്ൊേിത്്മന്്നടപ്്ാക്്മട്,്സകരളത്്ിലടക്്മ്ള്്മ്ഴ്
വന്്ഭരണേംവിധാനങ്്ളം്.

കര്്ശനമായിനടപ്്ാക്്ണം,
കകനദ്്്ആകോഗയ്ഓര്്ഡിനന്്സ്
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യഫ യസ്ബ് ്  ക്്ി   ല ഭീ   ഷ   ണി യയ ത്്ി  ,
പി   ന്്ാ   യല യവ   ലട് ്  റ്്്  

ആലപ്്്ഴ:കറ്്ാനംഭരണിക്്ാ
വിലയ്ത്്്ചൊൺപഗ്സ് പപ്
വരത്്കന് ങവചട്്റ്്്. യ്ത്്്
ചൊൺപഗ്സ്മണ്്ലംങസപക്
ട്്റിഇലിപ്്ക്്്ളംചൊട്്യക്്്ക
ത്്് സ്ശേല േസനാണ്
(24 ആപക്മിക്്ങപ്്ട്്ത.് ങോ
വ്്ാഴേ് രാപത്ി പത്്രചോങെ
മാങ്്ാനംജംക്ഷന്സമീപമാ
ണ്സംഭവം.യ്ത്്്ചൊൺപഗ്
സ് മണ്്ലം പപ്സിഡ്്്് ഇ
ഖബ്ാലിങനാപ്്ം ശബക്്ില
സഞ്്രിക്്ചവആയ്ധധാരി
കങളത്്ിആപക്മിക്്്കയായി
ര്ന്്്.കഴ്ത്്ിലാണ്ങവചട്്റ്്
ത.്പപ്തികങളതിരിച്്റിഞ്്ിട്്ി
ല്്
സ്ശേലിങന വണ്്ാനം
ങമഡിക്്ല ചൊങളജില പപ്
ചവശിപ്്ിങച്്ക്്ിലം് രക്്പസ്ാ
വംനിലയക്്്ാത്്തിനാലരാ
പത്ിചോങെ എറണാക്ളങത്്
സവ്കാരയ് ആശ്പപത്ിയിചല
ക്്്ങകാണ്്്ചോയി.ഡിശവ
എഫഐ്പപ്വരത്്കരാണ്ത
ങ്്ങള ആപക്മിച്്ങതന്്് ഇ
ഖബ്ാലപറഞ്്്.തങ്്ങളഇ
വരപിന്്്െര്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്

ങവന്്്ം ഭക്്ണം വാങ്്ാന
വാേനം നിരത്്ിയ സമയ
ത്്ാണ്ആപക്മിച്്ങതന്്്ംഅ
ചദ്്േംപറഞ്്്.
സമ്േഅട്ക്്ളയില നി
ന്്്ം സിപിഎം പപ്വരത്്ക
നായമ്നപഞ്്ായത്്്പപ്സി
ഡ്്്് ഭക്്ണം ങകാണ്്്ചോ
യിതങ്്്ങതാഴിലാളികളക്്്
നലകിയ സംഭവം വിവാദമാ
യിര്ന്്്.ഇത്മായിബന്്ങപ്്
ട്്ക്റിപ്്്ങഫയസ്്ബ്ക്്ിലഇ
ട്്തിങനത്്്െരന്്്ഇതിന്നി
നക്്്സമ്്ാനംതര്ന്്്ങണ്്
ന്്്ഒരാളഅതിനെിയിലകമ

്്്് ങേയത്ിര്ന്്്. തങന്്യം്
അപക്മികളലക്്്യമിട്്ിര്ന്്്.
ആപക്മിച്്വങരകണ്്ാലതിരി
ച്്റിയാം- ഇഖബ്ാല ചോലി
സിന്ങമാഴിനലകിയിട്്്ണ്്്.
സംഭവത്്ിലങോലിസ്പപ്
തികങളഅറസ്്്്്ങേയ്്ാത്്തി
ലപപ്തിചഷധിച്്്യ്ത്്്ചൊ
ൺപഗ്സിങ്്് ചനത്തവ്ത്്ില
ചോക്ഡൗൺലംഘിച്്്ആല
പ്്്ഴജില്്ാങോലീസ്ചമധാവി
യ്ങെഓഫിസിചലക്്്മാരച്്്ന
െത്്ി. ഓഫിസിചലക്്് തള്്ി
ക്്യറാനപശ്മിച്്പപ്വരത്്ക
ങരഅറസ്്്്്ങേയത്്നീക്്ി.

ലക ബദ്്് നി യ മം സവ്ാ ഗ തം 
യെ യത് ്ഐ എം എ ലക ര ള 
ങൊച്്ി:ആചോഗയ്പപ്വര്്ത്്ക
ര്ങെസ്രക്്ഉറപ്്്വര്ത്്്ന്്
തിന്ചകപദ്്്സര്്ക്്ാര്്ങൊണ്്്
വന്് പ്തിയ ഓര്്ഡിനന്്സി
ങന ഇന്്്യന്് ങമഡിക്്ല്് അ
ചോസിചയഷനസവ്ാഗതംങേ
യത്.്ങേശന്്യില്്ചൊവിഡ്
ബാധിച്്്മരണങപ്്ട്്ചോകറ്്്റ്
ങെമ്തചദേംഅെക്്ം ങേയ്്്
ന്്ത്തെയ്കയം്വാേനംതക
ര്്ക്്്കയം്ങേയത്നെപെിയി
ല്്പപ്തിചഷധിച്്്രാജയ്വയ്ാപക
മായിങമഴ്ക്തിരികത്്ിച്്്നെ
ത്്ാനിര്ന്്പപ്തിചഷധസമര
വം്ഉചപക്്ിച്്്.ഓര്്ഡിനന്്സ്
ആചോഗയ്ചമഖലയില്് പപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്വര്്ക്്് ആത്്വി
ശവ്ാസംനല്്ക്ന്്്ങവന്്്ഐ
എംഎസംസ്്ാന പപ്സിഡ്്്്
ചോ.അപബ്ാേംവര്്ഗീസ്പറ
ഞ്്്.ചൊവിഡ്പപ്തിചോധപപ്
വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്ങൊച്്ിഐ
എംഎയ്ങെ പപ്വര്്ത്്നങ്്
ള്്ക്്്ക്ട്തല്്ഊര്്ജംപകര്
ന്്താണ് പ്തിയ ഓര്്ഡിന
ന്്ങസന്്്ചോ.രാജീവ്ജയചദ
വന്്,ചോ.ശാലിനിസ്ധീപദ്്്ന്്
എന്്ിവര്്അഭിപപ്ായങപ്്ട്്്.

എംജി സർവകലാശാലാ പരീക്്കൾ
മേയ ്18 മത്ൽ
ചൊട്്യം: ങൊവിഡ് വയ്ാപന
ങത്്ത്്്െരന്്്മാറ്്ിവച്്ബിര്
ദ,ബിര്ദാനന്്രബിര്ദപരീ
ക്്കളചമയ്മ്ന്്ാംവാരംമ്
തലപ്നരാരംഭിക്്്ങമന്്് മ
ോത്്ാഗാന്്ിസരവകലാശാ
ലപരീക്്കൺചപ്ൊളര.ആറ,്
നാല് ങസമസ്്്്ര ബിര്ദ പരീ
ക്്കളയഥാപക്മംചമയ്18,19
തീയതികളില പ്നരാരംഭി
ക്്്ം.

അഞ്്ാംങസമസ്്്്രബിര്ദ
ശപ്പവറ്്്പരീക്്കളചമയ്25
മ്തല നെക്്്ം. ആറ,് നാല്
ങസമസ്്്്രബിര്ദപരീക്്കള്
ങെ പപ്ാകറ്്്ിക്്ലപരീക്്കള
യഥാപക്മംചമയ്25,28മ്തല
അതത് ചൊങളജ്കളില നെ
ക്്്ം.നാലാംങസമസ്്്്രബിര്
ദാനന്്രബിര്ദപരീക്്കള
ചമയ്25ന്ആരംഭിക്്്ം.പിജി
പപ്ാകറ്്്ിക്്ലപരീക്്കളജ്

ൺഎട്്ിന്ത്െങ്്്ം.യ്ജിര
ണ്്ാംങസമസ്്്്രപരീക്്കളജ്
ൺ രണ്്ാംവാരം മ്തല നെ
ക്്്ം.രണ്്ാംങസമസ്്്്രപപ്ാകറ്്്ി
ക്്ല പരീക്്കളം് ജ്ണില
പ്രത്്ീകരിക്്്ം. പരീക്്ക
ള്ങെവിശദമായശെംചെബിള
പിന്്ീട്പപ്സിദ്്ീകരിക്്്ം.
ങൊവിഡ് 19 പപ്തിചോധ

പപ്വരത്്നങ്്ള്ങെഭാഗമായി
ഏരങപ്്ട്ത്്ിയിട്്്ള്്നിയപന്്്

ണങ്്ളിലചമയ്മാസചത്്ങെ
ഇളവ്കളവര്ങമന്്പപ്തീക്്
യ്ങെ അെിസ്്ാനത്്ിലാണ്
പരീക്്കള പ്നരാരംഭിക്്ാ
ന്ള്്ശെംചെബിള്കളതയാ
റാക്്്ന്്ത.്സരക്്ാരനിരചദ
ശങ്്ള്ങെഅെിസ്്ാനത്്ിലാ
കം്പരീക്്കളപ്നരാരംഭി
ക്്്ക.
ജ്ൺഒന്്്മ്തലഒമ്്ത്
ചകപദ്്്ങ്്ളിലായിചോംവാലയ്്

ചവഷന രീതിയില ഒരാഴേ്
ങൊണ്്്മ്ലയ്നിരണയനെപെി
കള പ്രത്്ീകരിക്്്ം. സര
ക്്ാരിങ്്്യം്ആചോഗയ്വക്
പ്്ിങ്്്യം്നിരചദശങ്്ളകര
ശനമായിപാലിച്്ാണ്പരീക്്
യം് മ്ലയ്നിരണയവം് നെ
ത്്്ക.ആവശയ്മായമ്നകര്
തല്കളസവ്ീകരിക്്ാനചൊ
ങളജ്കളക്്് നിരചദശം നല
കം്.

ക ്ലോ സ ്ഓ ഫി സ ്നാ യള
മ ്ത ല ബപ് വ ർ ത്്ി ക്്്ം 
ങൊച്്ി: ചോക് ഡൗണിങന
ത്െരന്്്അെച്്ചകരളഫിഷ
റീസ്സമ്പദ് പഠനസരവക
ലാശാല (ക്ചോസ)് നാങള
മ്തലത്റന്്് പപ്വരത്്ന
മാരംഭിക്്്ം.സരക്്ാര നിര
ചദശങ്്ളപാലിച്്്ങൊണ്്്മ്
ന്്ിങോന്്്ജീവനക്്ാങരനി
ചോഗിച്്്ങൊണ്്ായിരിക്്്ം
ഓഫിസ്കള പപ്വരത്്ിക്്്
ക.
ഇതിന്മ്ച്ന്െിയായിസ
രവകലാശാല ആസ്്ാന മ
ദ്്ിരവം്ഫിഷറീസ്ഫാക്്ല
റ്്ിവിഭാഗവം്മാങനജങ്മ്്്്,
ഓഷനസയനസ്സക്്ള്ക
ളം്ആചോഗയ്വക്പ്്് അധി
ക്തര്ങെമാനദണ്്പപ്കാരം

ശ്േീകരിച്്തായിക്ചോസ്
രജിസപ്െ്ാരചോ.ബി.മചോജ്
ക്മാരഅറിയിച്്്.
ഓഫിസ്കള ങവളളിയാ
ഴേ്പപ്വരത്്നംആരംഭിക്്്
ങമക്്ിലം് സരക്്ാര നിരചദ
ശംലഭിക്്്ന്്മ്റയക്്്് മാ
പത്ചമസാധാണനിലയില്ള്്
അധയ്യനംത്െങ്്്.അത്വ
ങരഇചപ്്ഴ്ള്്ത്ചോങലഓ
ൺശലന ല്്ാസ്കള ത്െ
രം്. കരഷകരക്്്ള്് മാരഗ
നിരചദശങ്്ളം് ചോഗബാധ
നിയപന്്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്പരി
ോരമാരഗങ്്ളം്ഓൺശല
നായം് ചോണില്ങെയം്
ങവള്്ിയാഴേ് മ്തല നല
കം്.

നപ ൻ ഷ ൻ: മ സുുുു റി ങുുി ന ു
ലോ കഡുൗ ണി ന ുലേ ഷം 
ഒ രാ ഴചു സ മ യം  
തിര്വനന്്പ്രം:ബചോങമ
പെ്ിക് മസ്്്്റിങ് നെത്്ാത്്
സാമ്േയ്സ്രക്്ാ/ചക്്മ
നിധി ചോരഡ് ങപനഷന
ഗ്ണചോക്്ാക്്ളക്്് ചോ
കഡ്ൗണിന്ചശഷംഒരാഴേ്
ക്െിസമയംഅന്വദിക്്്ം.
ങഫപബ്്വരി 15വങര മസ്്്്ര
ങേയത്ിട്്ില്്ാത്്,ങപനഷന
അരേതയ്ളള ഗ്ണചോ
ക്്ാക്്ളക്്ാണ്അവസരം
ലഭിക്്്ക.

മസ്്്്റിങ്്ിനായിഇനിയം്
സമയം അന്വദിയക്്്ില്്ാ
ത്്തിനാലഅരേരായഗ്
ണചോക്്ാക്്ളഈ അവ
സരംപരമാവധിപപ്ചോജന
ങപ്്ട്ത്്ണം.
മസ്്്്റിങ് തീയതി സംബ
ന്്ിച്് വിവരം പപത്മാധയ്മ
ങ്്ളമ്ചഖനപിന്്ീട്അറി
യിക്്്ങമന്്്ംധനകാരയ്അ
ഡീ:േീഫ്ങസപക്ട്്റിഅറിയി
ച്്്.

ത യ്് ല യൊ ഴി ലാ ളി ക ൾ ക്്് 
~53.6 ലൊ ടി യ ്യട ധ ന സ ഹാ യം
തിര്വനന്്പ്രം: ങൊവിഡ്
19പപ്തിചോധത്്ിങ്്്ഭാഗമാ
യി ചോക്്്ഡൗൺ കാലത്്്
തയ്്ല ങൊഴിലാളികളക്്്
1,000ര്പവീതംധനസോ
യംനലക്ന്്തിന്53.6ചൊ
െിര്പഅന്വദിച്്്സരക്്ാര
ഉത്്രവായി.
തയ്്ലങൊഴിലാളി ചക്്മ
നിധി ചോരഡില രജിസ്്്്ര
ങേയത്ിട്്്ളളവരം്,സാമ്േയ്
സ്രക്്ാ ങപനഷന/ചക്്മ
ങപനഷനലഭിക്്ാത്്വര്മാ
യ എല്്ാ ങൊഴിലാളികള
ക്്്ം1,000ര്പവീതംസോ
യത്്ിന്അരേതയ്ണ്്്.ഓ
ൺശലനരജിസ്ചപ്െഷന,പ്
ത്ക്്ല മ്ചഖന ബാക്്് അ

ക്്ൗണ്്്വിവരങ്്ളലഭയ്മായി
ട്്്ളളതിലരണ്്്ഘട്്ങ്്ളിലാ
യിആങക1,04,670ങൊഴിലാ
ളികളക്്് (ഒന്്ാംഘട്്ം:
63,081ചപരക്്്,രണ്്ാംഘട്്ം:
41,589ചപരക്്്)10,46,70,000
ര്പവിതരണംങേയത്ിട്്്ണ്്്.
ബാക്്് അക്്ൗണ്്് വിവര
ങ്്ളചോരഡിലസമരപ്്ിച്്ി
ട്്ില്്ാത്്ങൊഴിലാളികളആ
ന്ക്ലയ്ം ലഭിക്്്ന്്തിന്
www.tailorwelfare.in എന്്
ചോരഡ്ങവബ്ശസറ്്്മ്ചഖ
നആധാരനമ്്ര,ബാക്്്പാ
സബ്്ക്്്, ആധാര കാരഡ,്
ചക്്മനിധി പാസബ്്ക്്്/തി
രിച്്റിയല കാരഡ് എന്്ിവ
യ്ങെപകരപ്്്ജില്്ാഓഫീസ്

കളില തപാല മ്ചഖനചോ
ചപ്െഡ് യ്ണിയന മ്ചഖന
ചോ ചോകഡ്ൗണ്മായിബ
ന്്ങപ്്ട്്സരക്്ാരനിരചദ്്ശ
ങ്്ളപാലിച്്്ങൊണ്്് ചനരി
ചട്്ലഭയ്മാക്്ണം.
ക്ട്തല വിവരങ്്ളക്്്:
തിര്വനന്്പ്രം 0471
2556895, ങൊല്്ം 98955
88328,പത്്നംതിട്്/ആലപ്്്
ഴ9495572858,ഇട്ക്്ി/ചൊ
ട്്യം9495364094,എറണാ
ക്ളം 90485 00602,ത്ശ്ര
9142178787,മലപ്്്റം/പാല
ക്്ാട് 98954 07163, ചൊഴി
ച്ക്ട/്വയനാട് 75608
95445,കണ്്്ര/കാസരചൊട്
9495084088.

പ  തി  നാ  റ ു കാ  ര  നന സ   ഹ   പാ   ഠി   ക   ളുു നെ   ടുുി   നകു ു  നുു സം   ഭ   െം
യൊ   ല   യപ് ്  ട ്  ത്്ാ   ൻ്് ഉ   ലദ് ്  രി   ച്്ി   ര ്  ന്്ി   യല് ്  ന്്് ക ്  ട്്ി   ക   ള ്  യട യൊ   ഴി
പത്്നംതിട്്:സ്ഹ്ത്്്ക്്ളം്സ
േപാഠികള്മായിര്ന്്വര്്ചേര്്ന്്്
16കാരങനഎറിഞ്്്വീഴത്്്ിങവ
ട്്ിങ്ക്ലങപ്്ട്ത്്ിയസംഭവത്്ി
ല്്ശേല്്ഡ്ങവല്്ങഫയര്്കമ്്ി
റ്്ിഇെങപട്്്.ങോലീസ്കസ്്്്ഡിയി
ല്ള്്ക്ട്്ികള്ങെങോഴിചരഖങപ്്
ട്ത്്്ങമന്്് കമ്്ിറ്്ി ങേയര്്മാന്്
സക്്ീര്്ഹ്ശസന്്.
ങൊട്മൺ്്അങ്്ാെിക്്ല്് വെ
ക്്്സ്ധീഷ്ഭവനില്്സ്ധീഷ്-മി
നിദമബ്തികള്ങെമകന്്അഖിലാ
ണ് (16) ങൊല്്ങപ്്ട്്ത.് ചൊന്്ി
ശകപ്്ട്്്ര്്ങസ്്്്ചോര്്ജ്മൗണ്്്
ശേസ്ക്ളില്്പത്്ാംല്്ാസ്വി
ദയ്ാര്്ഥിയായിര്ന്് അഖിലിങന
അങ്്ാെിക്്ല്്ങതക്്്എസഎന്്
വിഎച്്്എസ്സ്ക്ളിന്സമീപംറ

ബര്് ചൊട്്ത്്ിലാ
ണ് ങൊലങപ്്ട്
ത്്ിയത.് ഒമ്്താം
ല്്ാസ്വങരഒപ്്ംപ
ഠിച്്ിര്ന്് അങ്്ാ
െിക്്ല്്വെക്്്സവ്
ചദശിയം് ങൊട്മ
ൺ്് മണിമലമ്ക്്്
സവ്ചദശിയം് ചേര്്
ന്്ാണ്ങൊലനെ
ത്്ിയത.്
ക്ട്്ികള്മായി
ബന്്ങപ്്ട്് സംഭവമായതിനാല്്
ബാലനീതിനിയമപപ്കാരമ്ള്്നെ
പെിപക്മങ്്ള്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിഇവ
ങരജ്വശനല്്ജസ്്്്ീസ്ചോര്്ഡ്
മ്മ്്ാങകോജരാക്്ി.ങൊവ്്ാഴേ്
ഉച്്ചോങെയാണ്അഖില്്ങൊല്്

ങപ്്ട്്ത.്സ്ഹ്ത്്്ക്്
ളായക്ട്്ികള്്അഖി
ലിങനവീട്്ിങലത്്ിവി
ളിച്്ചപ്്ളഅഖിലം്
ശസക്്ിള്ങമട്ത്്്
ഇവര്്ങ്ക്പ്്ം ചോ
യി. മ്ന്്് ചപരം് ത
മ്്ില്്പലഇെപാട്ക
ള്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.സ്
ഹ്ത്്്ക്്ളില്് ഒരാ
ള്ങെചോളര്്സ്ചകറ്്ി
ങ് ഷ് അഖില്് ഉപ

ചോഗിച്്ിര്ന്്്. ഇതിന് പകരം
ങോശബല്് ചോൺ്് നല്്കാങമ
ന്്്അഖില്്വാഗദ്ാനംങേയത്ിര്
ന്്തായിപറയ്ന്്്.
ങോശബലില്് ബന്്ങപ്്ട്ക
യം്ോറ്്്ങേയ്്്കയം്സമ്േമാ

ധയ്മങ്്ളില്് ഇെങപട്കയം് ങേ
യത്ിര്ന്് മ്വരം് ഒന്്ിച്്ിര്ന്്്
ങോശബല്് ങഗയിമം് കളിച്്ിര്
ന്്്.ഇതിനിങെസമ്േമാധയ്മത്്ി
ല്ങെ കളിയാക്്ിങയന്് ചപരില്്
ഇവര്്തമ്്ില്്വഴക്്്ണ്്ായതായി
പറയ്ന്്്.ഷ്സ്അഖിലഉപചോ
ഗിച്്്നശിപ്്ിച്്്ങവന്്്പറഞ്്്ം
തരക്്ംനെന്്ിര്ന്്്ങോശബല്്
ചോൺ്് നല്്കാത്്തിങ്്് ചപരി
ലം് അഖിലിചോട് മറ്്് രണ്്്ചപ
രം്വഴക്്്ണ്്ാക്്ി.ഇതിങ്്്ങോ
ങക്്ചപരിലചനരചത്്യം്ഇവര
തമ്്ിലഅെിപിെിനെന്്ിര്ന്്്ങവ
ന്്ാണ്സ്േന.
സ്ക്ളിന് സമീപം ആങോഴി
ഞ്്റബര്്ചൊട്്ത്്ിലവച്്്അഖി
ലിങനകങല്്ട്ങത്്റിഞ്്്. ചോ

ധരേിതനായിഅഖിലവീണചൊ
ങെഭയന്്മറ്്്രണ്്്ചപരം്ങൊല
ങപ്്ട്ത്്ാന്്തീര്മാനിച്്്.സമീപ
ങത്്വീെിന്പ്റത്്ിര്ന്്ചൊൊ
ലി എട്ത്്്ങൊണ്്്വന്്് ങവട്്ി
ങയന്്ാണ്ങോഴി.മരിങച്്ന്്്ചോ
ധയ്ങപ്്ട്്ചപ്്ള്് മ്തചദേം മറവ്
ങേയ്്ാന്് തീര്മാനിച്്്.അതിനാ
യിങേറിയക്ഴിങയട്ത്്്മ്തചദ
േം മ്െി. സമീപത്്്നിന്്് മണ്്്
സംഘെിപ്്ിച്്്അതം്മ്കളിലിട്്്.
സംശയാസപ്ദമായസാേേരയ്
ത്്ില്്കണ്്ക്ട്്ികങളഅങ്്ാെി
ക്്ലസ്ക്ളശപ്ഡവരരഘ്വി
ങ്്് ചനത്തവ്ത്്ില നാട്്്കാര
ചൊദയ്ംങേയത്ചപ്്ളതങന്്നെ
ന്്ങതല്്ാംപറഞ്്്.ഉെന്്ങോലീ
സില്്വിവരംഅറിയിച്്്.ങോലീ

സ്എത്്ിയചപ്്ള്്ക്ട്്ികളിങോ
രാള്്തങന്്മ്തചദേംമണ്്്മാന്്ി
കാട്്ിങ്ക്ട്ത്്്.രണ്്്ചപരം്ചേ
ര്്ന്്് പ്റങത്്ട്ക്്്കയം് ങേ
യത്.്ങവട്്ാന്പചോഗിച്്ആയ്ധ
വം്കങണ്്ട്ത്്്.പറ്്ിചപ്്യിഎ
ന്്്മാപത്മാണ്ക്ട്്ികള്്പറഞ്്
ത.് ങൊലങപ്്ട്ത്്ണങമന്്് ഉചദ്്
ശയ്മില്്ായിര്ന്്്ങവന്്്ം വഴക്്്
ണ്്ായചപ്്ള്്കങല്്റിയ്കയായിര്
ന്്്ങവന്്്ംപറയ്ന്്്.
ചോധരേിതനായഅഖിലിങന
ഇത്്രത്്ില്്ഉചപക്്ിച്്ാല്്തങ്്
ള്്പിെിയിലാക്ങമന്്്ഭയന്്ക്ട്്ി
കള്്, ങൊലങപ്്ട്ത്്ി മറവ്ങേ
യത്ാല്്ആള്്പ്്ാര്്പ്്ില്്ാത്്സ്്ല
മായതിനാല്്പ്റത്്ാരം്അറിയി
ങല്്ന്്് കര്തിയിട്്്ണ്്ാകാങമന്്ാ

ണ്ങോലീസ്നിഗമനം.ജില്്ാങോ
ലീസ്ചമധാവിങക.ജി.ശസമൺ്്,
ഡിശവഎസപ്ിമാരായആര്്.ചോ
സ,്ജവേര്്ജനാര്്ദ്എന്്ിവര്ങെ
ചനത്തവ്ത്്ിലാണ് ക്ട്്ികള്ങെ
ങോഴിചരഖങപ്്ട്ത്്ിയത.്
ങൊല്്ാനഉപചോഗിച്്പാറക്്
ല്്്,ചൊൊലി,കത്്ി,ചൊരപ്രണ്്
മണ്്്എന്്ിവയം്പപ്തികളസഞ്്
രിച്് ശസക്്ിളം് കങണ്്ട്ത്്്.
ങോറനസിക് വിദഗധ്ര സംഭവ
സ്്ലത്്്വിശദപരിചോധനനെ
ത്്ി.പപ്തികളപപ്ായപ്രത്്ിയാ
കാത്്വരായതിനാലസംഭവസ്്
ലത്്്ങൊണ്്്വന്്്ങതളിങവട്പ്്്
നെത്്ിയില്്.ഒമ്്താംല്്ാസ്വിദയ്ാ
ര്്ഥിനിആരയ്യാണ്അഖിലിങ്്്
സചോദരി.

അഖിൽ്്

ആ ലോ ഗയ് വ ക ്പ്്ി യ്്് നി ർ ലേ ര ങ്് ൾ പാ ലി ക്്്ം
ഉ ത്് ര ക്് ട ലാ സ ്മ ്ലയ് നി ർ ണ യം ജ ്ൺ ഒ ന്്് മ ്ത ല ലോം വാ ലയ് ്ലവ ഷ നാ യി

യൂതൂ്ൂവോൺ.പരൂവർതൂൂകരനആപകൂമിചൂൂതൂഭെണികൂൂാവിൽ
രിനൂൂിൽഡിനവഎഫഎൂപരൂവർതൂൂകരെനൂ്ൂവോൺപരൂസ്

കറ്്ാനംഭരണിക്്ാവിൽവവടട്്റ്്യ്ത്്്ടോൺഗര്സ്ഗര്വർത്്
കൻസ്ഹൈൽൈസൻ.

അ റ വ ്മാ ട ്ക ള ്മാ യയ ത്്ി യ
ത മി ഴ് നാ ട ് ലോ റി യം് 
ജീ വ ന ക്്ാ രം് പി ടി യി ല്്
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
ശവപ്്ിന്്:മതിയായചരഖക
ളില്്ാങതതമിഴ്നാട്്ിങലചസ
ലത്്്നിന്്്ംഇറച്്ിവയ്ാപാ
രികള്്ക്്ായികന്്്കാലിക
ള്മായിഎത്്ിയചോറിയം്
ശപ്ഡവറെക്്ംമ്ന്്്ജീവന
ക്്ാങരയം് എളങ്്്ന്്പ്്്ഴ
മാലിപ്്്റത്്്വച്്്ആചോഗയ്
വക്പ്്് അധിക്തര്് കസ്്്്
ഡിയിങലട്ത്്്. 20 കന്്്
കാലികള്മായി െിഎന്് 34
ങക9930എന്്രജിസച്െഷ

ന്്നാഷണല്്ങപര്്മിറ്്്ചോ
റിയം്ശപ്ഡവര്്ഉള്്ങപ്്ങെ
3ജീവനക്്ാര്മാണ്പിെിയി
ലായത.്
ഇര്പത്കന്്്കാലികളാ
ണ്ഉണ്്ായിര്ന്്ത.്ഇതില്്
11 എണ്്ം പ്ത്ശവപ്്ിനി
ല്് ഇറക്്ി.ത്െര്്ന്്് മാലി
പ്്്റംകര്്ചത്്െം,നായരമ്്
ലംഎന്്ിവിെങ്്ളിലശക
മാറാന്് ങൊണ്്്ചോകങവ
യാണ്ങോത്പപ്വര്്ത്്കര്്
വിവരം അറിയിച്്തന്സരി
ച്്്പിെിയിലായത.്മാലിപ്്്റം
ങേല്്ത്്് ഇന്്സങ്പകറ്്്ര്്
സി.ങക. ആസാദിങ്്്യം്
ഞാറക്്ല്് ങോലീസിങ്്്
യം് ചനത്തവ്ത്്ിലായിര്
ന്്്നെപെി.
ചകങസട്ത്് ചശഷം മ്
ന്്്ചപങരയം്കവ്ാറശ്്്നി
ലാക്്ി.കന്്്കാലികങളസ
മീപങ്ത് പറമ്്ിലം് ഇറ
ക്്ി. ഭക്്്യചോഗയ്മായ ക
ന്്്കാലികങളങൊണ്്്വര്
ന്്തിന്തെസങ്്ള്്നിലവി
ലില്്.എന്്ാല്്മതിയായചര
ഖകള്്ഇല്്ാത്്തിനാലം്ഇ
തര സംസ്്ാനങ്്ളില്് നി
ന്്്ംവര്ന്്വര്്കവ്ാറശ്്്
നില്്കഴിയണങമന്്നിബ
ന്്നയം് ഉള്്തിനാലാണ്
ചകസം് നെപെിയ്ങമന്്്
ങോലീസം് ആചോഗയ്വക്
പ്്്അധിക്തരം് വയ്ക്്മാ
ക്്ി.ചോകഡ്ൗൺ്്കാലയള
വില് മതിയായ പരിചോധ
നാ ചരഖകളില്്ാങത ഇപത്
യം്ദ്രംവാേനങമത്്ിയ
ങതന്്്ങോലീസ്അചന്വഷ
ണംത്െങ്്ി.

ജ യി ലി ല്് നി ന്്ി റ ങ്്് ന്് 
ആ ലം ര ഹീ ന ർ്്ക്്്  "ത ണ ലി ടം'

തിര്വനന്്പ്രം:ജയിലില്്
നിന്്ിറങ്്്ന്്ആലംബേീ
നര്്ക്്് താങ്്ാവാന്് സാമ്
േയ്നീതിവക്പ്്ിങ്്്ചനത്
തവ്ത്്ില്്"തണലിെം'എന്്
സ്്ാപനംആരംഭിച്്്.ങൊ
ല്്ംജില്്യിലവാളകത്്്ആ
രംഭിച്്ചോമിങ്്്നെത്്ിപ്്്
ച്മതല പത്്നാപ്രം ഗാ
ന്്ിഭവന്്സന്്ദ്്സംഘെ
നയക്്്ാണ.്സാമ്േയ്നീതി
വക്പ്്ിങ്്്"ചനര്്വഴി'പദ്്
തിയില്്ങപ്്ട്ത്്ിയാണ്
സ്്ാപനത്്ിനാവശയ്മായ
ത്ക കങണ്്ത്്ിയത.് ങൊ
ചോണകാലത്്് ജയില്് വ
ക്പ്്്നല്്കിയപപ്ചത്യകപ
ചോളില്് പ്റത്്ിറങ്്ിയവ
ര്്ക്്്ംതണലിെത്്ില്്താമ
സിക്്ാന്് കഴിയ്ങമന്്് മ
പന്്്ിങക.ങക.ശശലജ.
ക്ടം്ബചോബന്്്മിപത്ാ
ദികചോഏങറ്്ട്ക്്ാന്്തയാ
റാകാത്്തം് ജില്്ാ ങപ്പാ
ചബഷന്്ഓഫിസറ്ങെകീഴി
ല്്നല്്നെപ്്ില്്കഴിയ്ന്്വ
ര്മായങപ്പാചബഷണര്്മാര്്,
താമസിക്്ാന്് സ്്ലമില്്ാ
ത്് ജയില്് ചോേിതര്്, ചക
സില്്ങപ്്ട്്തിന്ചശഷംതാമ
സിക്്ാന്്ഇെമില്്ാങതവിോ
രണചനരിട്ന്്വര്്,ജയിലി
ല്്നിന്്്ംവിവിധഅവധി
കള്്ക്്ായിപ്റത്്ിറങ്്്ന്്
വര്്ത്െങ്്ിയവങരസമ്േ
ത്്ിചലക്്്പ്നരധിവസിപ്്ി
ക്്ാന്്സാധിക്്്ന്്ത്വങര
അതായത്താതക്ാലികചോ
സ്്ിരചോആയതാമസസൗ
കരയ്ം ഉണ്്ാക്ന്്ത്വങര

താമസിപ്്ിക്്്ന്്തിന് ചവ
ണ്്ിയ്ള്് ഇെക്്ാല സംര
ക്്ണചകപദ്്്മാണ്തണലി
െംങപ്പാചബഷന്്ചോം.
വിയ്്്ര്്ങസന്്പെ്ല്്ജയിലി
ല്്നിന്്്ംപ്റത്്ിറങ്്ിയ
ചൊട്്യംജില്്ക്്ാരനായ59
വയസ്കാരനാണ്തണലിെ
ങത്്ആദയ്താമസക്്ാരന്്.
ഹ്ചപ്ദാഗിയായഇചദ്്േത്്ി
ന്സവ്ന്്ക്്ാരായിആര്മി
ല്്ാങതഎച്ങ്ട്്് ചോവ്ങമ
ന്്റിയാങതനിന്്ചപ്്ഴാണ്
സാമ്േയ്നീതി വക്പ്്് ത്
ണയായത.്ചൊഴിച്ക്ട്ജി
ല്്യില്്നിന്്്56ഉം25ഉംവ
യസ്ള്്ജയില്്ചോേിതരം്
ങൊല്്ം ജില്്യില്് ജില്്ാ
ങപ്പാചബഷന്്ഓഫീസറ്ങെ
കീഴില്്നല്്നെപ്്ില്്കഴിയ്
ന്്22വയസ്കാരനം്തണ
ലിെത്്ിചലക്്്ചോകാന്്താ
തപ്രയ്ം പപ്കെിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.
ചോക്ഡൗൺകാലമായതി
നാല്് ങോലീസ് സോയ
ചത്്ങെഇവങരഉെന്്തണ
ലിെത്്ില്്എത്്ിക്്്ം.
കിെപ്്്ചോഗികചോ, മാന
സിക ചോഗികചോ അല്്ാ
ത്്,ശദനംദിനകാരയ്ങ്്ള്്
സവ്ന്്മായി ങേയ്്ാന്് കഴി
യ്ന്്18-70പപ്ായപരിധിയി
ല്ള്്പ്ര്ഷന്്ാര്്ക്്ാണ്ഇ
ചപ്്ള്്തണലിെംഒര്ക്്ിയി
രിക്്്ന്്ത.്
ആലംബേീനരായസപ്ത്ീ
കള്്ക്്ായിവനിതാശിശ്വി
കസനവക്പ്്ിങ്്്മേിളാമ
ദ്്ിരങ്്ള്് നിലവില്ണ്്്. ജി
ല്്ാ ങപ്പാചബഷന്് ഓഫീസ

ര്്മാര്ങെ അങല്്ക്്ില്് ജയി
ല്്സ്പപ്ണ്്്മാര്ങെകത്്ി
ങ്്് അെിസ്്ാനത്്ില്്
ചോം മാങനജരാണ് താ
തക്ാലികമായി താമസക്്ാ
ങര പപ്ചവശിപ്്ിക്്്ക.തണ
ലിെംചോമിചലക്്്ള്്പപ്ചവ
ശനസ്്ിരീകരണംനല്്ചക
ണ്്ത്ങൊല്്ംജില്്ാകലകറ്്്
ര്്അധയ്ക്്നം്ജില്്ാങപ്പാ
ചബഷന്്ഓഫീസര്്കൺ്്വീ
നറ്മായ്ള്് ങപ്പാചബഷന്്
ഉപചദശകസമിതിയാണ.്
തണലിെത്്ില്് എത്്്
ന്്ഓചോര്ത്്ര്ങെയം്ക
ഴിവം്ദൗര്്ബലയ്വം്മനസി
ലാക്്ിപപ്ചത്യകവയ്ക്്ിഗത
പശ്ദ്്ാ പദ്്തി ര്പീകരിച്്്
സമ്േത്്ില്് പ്നരധിവ
സിപ്്ിക്്്കയം്വീണ്്്ംചക
സില്്ങപ്്ൊങത ചോക്്്ക
യം് ങേയ്്്ക എന്്താണ്
സാമ്േയ്നീതിവക്പ്്്ഉചദ്്
ശിക്്്ന്്ത.്ഇതിനായിങൊ
ഴില്്പരിശീലനവം് ങൊഴി
ലിെവം്ഇവിങെഒര്ക്്്ം.ഇ
വിങെങയത്്്ന്് ഓചോര്
ത്്ര്്ക്്്ംസവ്ന്്ംവീട,്ങൊ
ഴില്്,ക്ടം്ബംത്െങ്്ിസാ
മ്േയ്പ്നചരകീകരണത്്ി
നായ്ള്്വിവിധസംവിധാ
നങ്്ള്് മറ്്്വക്പ്്്കള്ങെ
യം്സന്്ദ്്സംഘെനകള്
ങെയം്സോയച്ത്ങെഭാ
വിയില്്ഒര്ക്്്കഎന്്താ
ണ്ഉചദ്്ശം.
ഇതിനായി എംഎസഡ്
ബ്്്യ്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയചോ
ഷയ്ല്് വര്്ക്്ര്്മാങരയം് ഇ
വിങെനിയമിക്്്ം.

പര്തയ്േകരതോളില്്ഇറങ്്ിയവര്്ക്്്ംഉരകാരമാകം്
വാളകംപപ്രാതേഷന്്തോമില്്പര്തവശനംത്ടങ്്ി
പര്തയ്േകരതോളില്്ഇറങ്്ിയവര്്ക്്്ംഉരകാരമാകം്
വാളകംപപ്രാതേഷന്്തോമില്്പര്തവശനംത്ടങ്്ി

മൂനൂൂൂജീവനകൂൂാരെയംൂകവൂാറനൂൂൂനിൽപരൂവവശിപൂൂിചൂൂൂ

അശവ്തി: മംഗളകര്്മ്്ങ്്ളില്് പ
ങക്്ട്ക്്്ം.ലാഭശതമാനവയ്വസ്്കളി
ല്്പങ്്്ചേരം്.പപ്വ്ത്്ിയില്്നിഷക്
ര്്ഷവരധിക്്്ം.
ഭരണി: മാതാപിതാക്്ള്ങെആവ
ശയ്ങ്്ള്്സാധിപ്്ിക്്്ം.ഗ്ചോപകര
ണങ്്ള്്മാറ്്ിവാങ്്്ം.സമ്്ാനപദ്്
തികളില്്വിജയിക്്്ം
കാര്്ത്്ിക: അനാവശയ്മായആധി ഉ
ചപക്്ിക്്ണം.നിസാരകാരയ്ങ്്ള്്ക്്്ക്
ട്തല്്പപ്യതന്ംചവണ്്ിവരം്.ശ്ഭകര്്മ്്
ങ്്ളില്്നിന്്്ംപിന്്ാറ്കയാണ്നല്്ത.്
ചരാേിണി:ആപഗ്േസാഫലയ്ത്്ാല്്ആ
ത്്നിര്്വ്തിയ്ണ്്ാകം്.സജീവസാന്്ിധയ്
ത്്ാല്്സര്്വകാരയ്വിജയമ്ണ്്ാകം്.സ
ന്്ിസംഭാഷണംവിജയിക്്്ം.
മകയിരം:ഗ്ചോപകരണങ്്ള്്മാറ്്ിവാ
ങ്്്ം.സന്്ിസംഭാഷണശശലിപപ്വര്്ത്്
നവിജയത്്ിന്വഴിങയാര്ക്്്ം.
തിര്വാതിര:സന്്ാനസംരക്്ണത്്ാ
ല്്ആശവ്ാസംചതാന്്്ം.സര്്വകാരയ്വിജ
യമ്ണ്്ാകം്.വിവാദങ്്ളില്്നിന്്്ം ഒഴി
ഞ്്്മാറം്.
പ്ണര്്തം:ക്ടം്ബസചമതംപ്ണയ്തീ
ര്്ത്്-ഉല്്ാസയാപത്പ്റങപ്്ടം്.ഗ്ചോപക
രണങ്്ള്് മാറ്്ിവാങ്്്ം.ഭ്മിപക്യവിപക്യ
ങ്്ളില്്പണംമ്െക്്്ം.
പ്യ്്ം: കഠിനപപ്യതന്ങ്്ള്്ക്്് സവ്ല
പ്്ംഫലമ്ണ്്ാകം്.ആരാധനാലയദര്്ശനം
നെത്്ാനിെവരം്. സജീവസാന്്ിധയ്ത്്ാ
ല്്സര്്വകാരയ്വിജയമ്ണ്്ാകം്.
ആയിലയ്ം: മാനസികവിപഭ്ാന്്ിവരധി
ക്്്ം.വയ്വസ്്കള്്പാലിക്്ാന്്കഠിനപപ്
യതന്ംചവണ്്ിവരം്.ആത്്വിശവ്ാസംക്
റയം്.ദ്രയാപത്മാറ്്ിങവക്്്ം.
മകം:ദമ്്തികള്ങെആപഗ്േങ്്ള്്പരി
ഗണിക്്ങപ്്ടം്.വിമര്്ശനങ്്ളില്്നിന്്്ം
ക്റ്്വിമ്ക്്നാകം്.പ്തിയങതാഴിലിങ്്്
ആവശയ്ത്്ിനായിദ്രയാപത്പ്റങപ്്ടം്.
പ്രം: സേപപ്വര്്ത്്കങര സോയി

ക്്ാന്്നിര്്ബന്്ിതനാകം്.ആത്്ാര്്ത്്
മായപപ്വര്്ത്്നങ്്ളാല്്സ്്ാനക്്യറ്്മ്
ണ്്ാകം്.
ഉപത്ം: ചദവാലയദര്്ശനത്്ാല്്ആശവ്ാ
സമ്ണ്്ാകം്.ആപഗ്േിക്്്ന്്കാരയ്ങ്്ള്്
സാധിക്്്ം.പ്തിയവയ്ാപാരംത്െങ്്്ന്്
തിങനപ്്റ്്ിനിരചദശംചതടം്.
അത്്ം:അവസരങ്്ള്്പരമാവധി പപ്
ചയാജനങപ്്ട്ത്്്ം. മനസചന്ാ്ഷമ്ണ്്ാ
കം്. ചല്്ശകരമായ വിഭാഗത്്ിചലക്്് ഉ
ചദ്യാഗമാറ്്മ്ണ്്ാകം്.
േിത്്ിര:വാക്്്ംപപ്വ്ത്്ിയം്പലപപ്ദ
മാകം്.ഗ്േനിര്്മ്്ാണംചവഗതയിലാക്്ാ
ന്്നിരചദശംനല്്കം്.ആചരാഗയ്ംത്പത്ി
കരമായിരിക്്്ം.
ചോതി:അവസരങ്്ള്് പരമാവധി പപ്
ചയാജനങപ്്ട്ത്്ാന്് സാധിക്്്ം. നിബ
ന്്നകള്്ക്്തീതമായിപപ്വര്്ത്്ിക്്ാന്്ഉ
ത്്ാേമ്ണ്്ാകം്.
വിശാഖം:വീഴേ്കള്ണ്്ാവാങതസ്ക്്ി
ക്്ണം.ത്പത്ിയായവിഷയത്്ില്്ഉപരി
പഠനത്്ിന്ചേരം്.ജാമയ്ംനില്്ക്്ര്ത.്
അനിഴം: സവ്സ്്തയം് സമാധാനവം്
ദാമ്്തയ്സൗഖയ്വം്ഉണ്്ാകം്.പ്തിയആ
വിഷക്രണശശലിഅവലംബിക്്്ം.പപ്ശ
സത്ചസവനത്്ിന്അംഗീകാരംലഭിക്്്ം.
ത്ചക്്ട്്:മംഗളകര്്മ്്ങ്്ള്്ക്്്ചനത്തവ്ം
നല്്കം്.നിരവധികാരയ്ങ്്ള്്ങേയത്്തീ
ര്്ക്്്ം.ആരാധനാലയദര്്ശനത്്ാല്്ആ
ശവ്ാസമ്ണ്്ാകം്.
മ്ലം:കക്്ിരാഷ്പെ്ീയപപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്
ഉചപക്്ിക്്്ം. അസ്ഖങ്്ള്്ക്്് ആയ്ര

ചവദ-പപ്ക്തി േികിത്്കള്് ത്െങ്്്ം.
വിചദശഉചദ്യാഗംഉചപക്്ിച്്്ജന്്നാട്്ി
ചലക്്്ചപാകാന്്തീര്മാനിക്്്ം.
പ്രാെം:ദാമ്്തയ്സൗഖയ്വം്സവ്സ്്
തയം് സമാധാനവം് ബന്്്സോയ
വം് പപ്താപവം് ഉണ്്ാകം്.സാേേരയ്
ങ്്ള്്ക്്ന്സരിച്്് സവ്യംപരയ്ാപത്ത
ആരജിക്്്ം.
ഉപത്ാെം:വിജ്്ാനപപ്ദമായവിഷയങ്്
ള്്ശകമാറം്.പ്തിയവയ്ാപാരവിതരണ
ങ്്ള്്ത്െങ്്്ം.സവ്ജനങ്്ള്്ശപത്്ക്്ളായി
ത്്ീരം്.
തിര്ചവാണം: കരാറ് ചജാലികള്് പ്
ര്്ത്്ീകരിക്്്ം.ത്പത്ിയായ വിഭാഗത്്ി
ചലക്്്ഉചദ്യാഗമാറ്്മ്ണ്്ാകം്.വിജ്്ാനം
ആരജിക്്്ം. പ്തിയ പാഠയ്പദ്്തിയക്്്്
ചേരം്.
അവിട്്ം:ഔചദ്യാഗികമായയാപത്കള്്മാ
റ്്ിങവക്്്ം.അസ്ഖങ്്ള്്വരധിക്്്ം.മാ
താപിതാക്്ള്ങെആപഗ്േങ്്ള്്സാധിപ്്ി
ക്്്ം.
േതയം: പ്തിയ ച്മതലകള്് ഏങറ്്ട്
ക്്്ം.ആപഗ്േിക്്്ന്്കാരയ്ങ്്ള്്സാധി
ക്്്ം.വയ്വസ്്കള്്പാലിക്്്ം.സവ്സ്്ത
യം്സമാധാനവം്ഉണ്്ാകം്.
പ്ചരാര്ട്്ാതി: അര്്പ്്ണ മചനാഭാവ
ചത്ാ്ട്ക്െിയ പപ്വര്്ത്്നങ്്ള്് ലക്്്യ
പപ്ാപത്ിചനടം്.സാമ്്ത്്ികനീക്്ിയിര്പ്്്
ഉണ്്ാകം്.സംശയങ്്ള്്ക്്്വിശദീകരണം
ചതടം്.
ഉപത്ട്്ാതി:നയ്ായമായആവശയ്ങ്്ള്്അ
വതരിപ്്ിക്്്ം.കഫ-നീരചോഷചരാഗങ്്ളാ
ല്്അവധിങയട്ക്്്ം. ചമലധികാരിയ്ങെ
ആജ്്കള്്അരധമനചോട്ക്െിഅന്
സരിക്്്ം.
ചരവതി:ങതാഴില്്ചമഖലകചളാട്ബന്്
ങപ്്ട്്്ദ്രയാപത്ചവണ്്ിവരം്.വയ്വസ്്കള്്
പാലിക്്്ം.പ്തിയഗ്േം വാങ്്ാന്്അ
ചന്വഷിക്്്ം.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബര്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാരായണൻ നമ്്്തിരിപ്്ാട്



ഫോക്്സ്6

രാംസാഹാരമ്തട് ്
ചൈന മഖ്ംതിരിക്്്ന്്്
േീ ജി ങ:് കൊ വി ഡ ്19 ഞോ ക 
കത് ്ഭീ തി യി ൊ ഴത്്്് ഞപ് ്
ൾ ഭ ക്്്യ സം സക്ാ ര ത്്ി ലം്
മാ റ്്ം. ഏ ഷയ് യി ൽ, പര് ഞത്യ കി 
ച്്് ലെ ന യി ലം് ഞോ ഞക് ്ങ്്ി 
ലം് വ നയ് ജീ വി ക ള ്കെ മാം സ 
ഞത് ്ട ്ള്് പര്ി യം ക ്റ യ ്ക യാ 
കണ ന്്് റി ഞപ് ്ർ ട്്്. സ സയ് ഞപ്ൊ ട്്ീ ന ്ക 
ൾ ഉ ൾ കപ് ്ട്് ഭ ക്് ണ ത്്ി ന ്ആ വ ശയ്ം വ ർ 
ധി ച്്് വ രി ക യാ കണ ന്്് ഞോ ഞക് ്ങ്്ി കെ രി 
റ്്്ന സ ്കപ്െ യ് ന ർ ലമ ക്്് െീ.  

"" കൊ ഞോ ണ ലവ റ സ ്വ ന്് 
ഞോ കെ ജ ന ങ്് ൾ ആ ഞോ ഗയ്- ഭ ക്് 
ണ കാ രയ് ങ്് ളി ൽ ക ്ട ്ത ൽ പശ് ദ്്ാ 
ല ്ക്് ളാ യി. ര ന്്ി മാ സം ഉ ര ഞോ 
ഗി ച്്് ണ്്ാ ക്്് ന്് പര് ഭാ ത ഭ ക്് ണ 
ങ്് ൾ ര െ തം് ഇ ഞപ് ്ൾ സ സയ് ഞപ്ൊ 

ട്്ീ ന ്ക ളി ഞെ ക്്് മാ റി ''- െീ  ര റ ഞ്്്. 
കൊ വി ഡ ്ഭീ ഷ ണി ക്്് മ ്ൻ പ ്ത 

കന് ്ലെ ന ക്്ാ ർ ക്്് മാം സ ഞത് ്ട ്ള്്
അ മി ത മാ യ താ തര് 

രയ്ം ക ്റ ഞ്്് വ രി 
ക യാ കണ ന്്് ആ 

ഞോ ള വി ര ണി നി രീ 
ക്് ക രാ യ യ ്ഞോ ഞൊ 

ണി ട്് ർ സ ്െി പ്്ി ച്്ി ര ്ന്്്.
2018ൽ 1000  ഞൊ െി ഞോ ള റി ക്്്
സ സയ് ഞപ്ൊ ട്്ീ ൻ ക ച്് വ െ മാ ണ ്ലെ ന യി ൽ ന െ ന്് 
ത.് 2023ൽ  ഇ ത ്ഉ യ ര ്ക ര ര മാ വ ധി 1200 ഞൊ െി
ഞോ ള റി ഞ്്് താ യി മാ പത് കമ ന്്ാ യി ര ്ന്്് യ ്ഞോ ഞൊ 
ണി ട്് ർ പര് വ െി ച്് ത.് യ ്എ സ ്ആ സ്്ാ ന മാ യ ്ള്് ഭ ക്്്യ 
ശം് ഖ െ ക ളാ യ േി ഞോ ണ്്് മീ റ്്്, ഇം ഞൊ സി േി ൾ ഫ ്
ഡസ്,് റ്്്്ാ ർ സേ് ക്്്സ ്ഞൊ ർ പ്് ഞറ ഷ ൻ, യം്,  ലെ ന യി 
കെ കക എ ഫസ്ി ത ്െ ങ്്ി യ വ കയ ല്്ാം വ രം് േി വ സ ങ്് ളി ൽ
സ സയ് ഞപ്ൊ ട്്ീ ന ്ക ൾ ഉ ര ഞോ ഗി ച്്് ള ള ഭ ക്്്യ വ സത് ്ക്് ൾ 
ക്്് മ ്ഖയ് ര രി ഗ ണ ന ന ൽ ക ്കമ ന്്് പര് ഖയ്ാ രി ച്്ി ര ്ന്്്.
ഇ തി ന ്രി ന്്ാ കെ യാ ണ ്കൊ വി ഡ ്കൊ ട്്ി പ്്് 
റ കപ് ്ട്് തം് ലെ ന യി കെ വ നയ് ജീ വി മാം സ
മാ ർ ക്് റ്്് ക കള ല്്ാം സം ശ യ ത്്ി ക്്്
നി ഴ െി ൊ യ തം്. 

പ ്തി യ സാ ഹ െ രയ്ം സ സയ് ഞപ്ൊ 
ട്്ീ ന ്ക ൾ ക്്് ആ വ ശയ്ം വ ർ ധി ക്്് 
ന്് തി ന ്ഞപ്ര ര ക മാ കയ ന്്് ഞോ 
ഞക് ്ങ ്ആ സ്്ാ ന മാ യ ഭ ക്്്യ ശം് 
ഖ െ പഗ്ീ ൻ മ ൺ ഞഡ യ ്കെ സ്്ാ ര ക 
ൻ ഞഡ വി ഡ ്യി യ ്ങ.് ഏ ഷയ് യി ൽ
േി ഞോ ണ്്് േ  മീ റ്്് ഉ തര് ന്് ങ്് ള ്കെ
കൊ ത്് ക്് ച്് വ െ ക്്ാ രാ ണ ്പഗ്ീ ൻ മ ൺ ഞഡ.  

 ഞോ ട്് ല ്ക ൾ അ െ ച്് തം് സാ മ ്ഹി ക നി യ പന്്് ണ ങ്് ളം്
മ ്െം വീ ട ്ക ളി ൽ രാ െ ക വം് ഓ ൺ ലെ നി ൽ ഭ ക്് ണം
ഓ ർ ഡ ർ കെ യ്്് ന്് തം് വ ർ ധി ച്്ി ട്്് ണ്്്. എ ന്്ാ ൽ, ഇ ഞപ് ്ൾ
വ ര ്ന്് ഓ ർ ഡ റ ്ക ളി ഞെ കറ യം് സ സയ് ഞപ്ൊ ട്്ീ ൻ ഉ ൾ കപ് ്ട്്

ഭ ക്് ണ ത്്ി നാ കണ ന്്്ം മ ൺ
ഞഡ.  ഇ റ ച്്ി ക്് റി യ ്കെ ര ്െി ഞോ 

ന്്് ന്് ഞോ യാ േീ ൻ ഉ ര ഞോ ഗി 
ച്്് ള്് വി ഭ വ ങ്് ൾ ക്്്ം വ ൻ ഡി മാ 

ൻ ഡാ കണ ന്്്ം അ ഞദ് ്ഹം. 
ഞോ ക ത്്് ഏ റ്് വ ്മ ധി കം മാം സം

ഉ ര ഞോ ഗി ക്്് ന്് രാ ജയ്ം
ലെ ന യാ ണ.് പര് തി വ ർ 

ഷം 17000 ഞൊ െി ഞോ ള 
റി ക്്് െി ല്് റ വയ്ാ രാ ര ന െ ക്്് 

ന്്് ണ്്് ലെ നീ സ ്വി ര ണി യി ൽ.
എ ന്്ാ ൽ, ക ഴി ഞ്് ര ണ്്് മാ സ മാ 
യി മാം സ ത്്ി ന ്ര ക ര മ ്ള്് സ 
സയ് ഭ ഞക്്്ോ തര് ന്് ങ്് ള ്
കെ ക ച്് വ െം ഇ ര ട്്ി യാ യി 
ട്്് ണ്്്. 

ര ന്്ി മാം സ ത്്ി ന ്ര 
ക ര മ ്ള്് ഓ മന്ി ഞൊ ർ ക്്്
ആ ണ ്ന ്ഡി ൽ സി ൽ ഉ ൾ 
കപ് ്കെ ഇ ഞപ് ്ൾ ഉ ര ഞോ ഗി 

ക്്് ന്് ത.് കെ റ ്ര യ റി 
ൽ നി ന്്് ള്് മാം സയ് മാ ണ ്സാ ൻ പര്ാ ൻ സി 

സഞ്ൊ ആ സ്്ാ ന മാ യ ്ള്് ക മ്് നി "ജ റ്്്്്'
മ ്ട്് ഉ തര് ന്് ങ്് ളി ൽ ഉ ര ഞോ ഗി ക്്് ന്് 
ത.് കൊ വി ഡ ്കൊ ട്്ി പ്്് റ കപ് ്ട്് ഞശ ഷം
ലെ നീ സ ്ഇ  കൊ ഞമ ഴസ് ്ക മ്് നി കജ 
ഡി ഞോ ട്്്ഞൊ മി ല ്കെ ഇ തി ക്്് വി ൽ പ്് 

ന 30 ശ ത മാ നം ഉ്യ ർ ന്്ി ട്്് ണ്്്. ലെ നീ സ്
വി ര ണി യി ൽ സ്്ാ ന മ ്റ പ്്ി ക്്ാ ൻ പശ് മി 
ക്്് ന്് ഇം ഞൊ സി േി ൾ ഫ ്ഡസ്ം് മാം സ 

ത്്ി ന ്ര ക രം വ യക്്്ാ വ ്ന്് സ സയ് ഞപ്ൊ ട്്ീ 
ന ്ക കള ആ പശ് യി ക്്ാ ന ്ള്് ഒ ര ്ക്് ത്്ി ൊ ണ.് 

ഞോ ഞക് ്ങ്്ി കെ പര് മ ്ഖ ഓ ൺ ലെ ൻ ഭ ക്്്യ വി ൽ പ്് നാ
ശം് ഖ െ കഡ െി കവ ര ്വി ക്്് ക ണ ക്്് ക ൾ പര് കാ രം
2020ക്്് ആ േയ് കവ്ാ ർ ട്് റി ൽ സ സയ്ാ ഹാ ര ത്്ി ന ്ള്് ആ വ 

ശയ്ം ഇ ര ട്്ി യാ യി ട്്് ണ്്്.  സ സയ് ഞപ്ൊ ട്്ീ ന ്ക ൾ ക ്ട ്ത ൊ 
യി ഉ ര ഞോ ഗി ക്്് ന്് ലെ നീ സ ്ക മ്് നി കഷ ൻ മീ 
റ്്്ം വ െി കോ ര ്അ 
വ സം ത ്റ ന്്് 

കി ട്്ി കയ ന്് ക 
ണ ക്്് ക ്ട്് െി 
ൊ ണ.് കൊ വി 

ഡ ്കാ െം ക ഴി 
യ ്ന്് ഞോ കെ
ലെ നീ സ ്ജ ന ത 
യ ്കെ തീ ൻ മീ ശ ക 
ളി ൽ നി ന ന ്മാം സം
പ ്ർ ണ മാ യി പ ്റ ത്്ാ യി 
കല് ്ങ്്ി ലം് വ നയ് ജീ വി ക ള ്
കെ മാം സം ഇ ല്്ാ താ ക ്കമ 
ന്്് കഷ ൻ സ ൻ സ്്ാ ര ക ൻ
വി ൻ സ ്ല ് ര റ യ ്ന്്്. 

റ സ്്്് റ ന്്്് ക ൾ ഒ കമ്റ് ്ബ ർ്്
15 വ കര അ െ ച്്ി െ ണ കര ന്്
വാ ർ്്ത്് വയ്ാ ജം 
കൊ ച്്ി: കൊ ഞോ ണ ലവ റ സി ക്്് ര ശ്്ാ ത്് െ ത്്ി 
ൽ്് ഞോ ട്് ല ്ക ളം് റ റ്്്് റ ന്്്് ക ളം് ഒ കഞ്റ് ്േ ർ്് 15 വ 
കര അ െ ച്്ി ൊ ൻ്് ഞക പദ്്് ട ്റി സം മ പന്്്ാ െ യം ഉ ത്് ര വി 
റ ക്്ി എ ന്് രീ തി യി ൽ സാ മ ്ഹി ക മാ ധയ് മ ങ്് ളി ൽ്്
പര് െ രി ക്്് ന്് ക ത്്് വയ്ാ ജ മാ കണ ന്്് മ പന്്്ാ െ യം അ 
റി യി ച്്്. 

ഞക പദ്്് മ പന്്്ാ െ യം അ ത്് ര ത്്ി ൽ്് ഒ ര ്ക ത്്്ം ഇ 
റ ക്്ി യി ട്്ി കല് ്ന്്്ം അ ത്് രം വയ്ാ ജ വാ ർ്്ത്് ക ൾ്് ജ ന 
ങ്് ൾ്് വി ശവ് സി ക്് ര ്കത ന്്്ം ഗ വ ൺ്്കമ ്്്് അ റി യി 
ച്്്. ഈ  വയ്ാ ജ ക ത്്ി കന തി ഞര മം് ലേ ഞൊ െീ സി 
കെ ലസ േ ർ്് ലപ്കം  വി ഭാ ഗ ത്്ി ൽ്് മ പന്്്ാ െ യം ര 
രാ തി ന ൽ്്കി യി ട്്് ണ്്്. 

രി ഐ േി രാ കറ്്്് കെ ക്്് യ ്ണി റ്്്ം ഈ  വാ ർ്്ത്്
വയ്ാ ജ മാ കണ ന്്് അ റി യി ച്്ി ര ്കന് ്ങ്്ി ലം് രി ന്്ീ ടം്
വയ്ാ ജ സ ഞദ് ്ശം ര ര ക്്് ക യാ യി ര ്ന്്്. ഇ ത്് രം വയ്ാ 
ജ സ ഞദ് ്ശ ങ്് ൾ്് അ വ ഗ ണി ക്് ണ കമ ന്്്ം ഔ ഞേ്യാ ഗി 
ക വി വ ര ങ്് ൾ്് മാ പത് ഞമ ജ ന ങ്് ൾ്് വി ശവ് സി ക്്ാ വ്
എ ന്്്ം ഗ വ ൺ്്കമ ്്്് അ ഭയ് ർ ഥി ച്്്.

 ആ മോ ഗയ് മര് വ ർ ത്് ക ര ്കെ സ ്ര ക്് ഉ റ പ്്ാ ക്്്ം: അ രി ത ്ഷാ 
നയ് ്ഡ ൽ ഹി: ഞക പദ്്് ആ ഭയ് ന്് ര മ പന്്്ി അ 
മി ത ്ഷാ,  ഞക പദ്്് ആ ഞോ ഗയ് ക ്ടം് േ 
ഞക് ്മ മ പന്്്ി ഞോ.  ഹ ർ ഷ് വ ർ ധ ൻ എ 
ന്്ി വ ർ ഞോ കറ്്് ർ മാ ര ്മാ യം് ഇ ന്്്യ 
ൻ കമ ഡി ക്് ൽ അ ഞോ സി ഞയ ഷ ക്്്
മ ്തി ർ ന്് പര് തി നി ധി ക ള ്മാ യി വി ഡി 
ഞോ ഞൊ ൺ ര റ ൻ സി ങ്്ി ല ്കെ ആ ശ 
യ വി നി മ യം ന െ ത്്ി.

കൊ ഞോ ണ ലവ റ സി കന തി രാ യ ഞൊ രാ ട്് 
ത്്ി ൽ ഞോ കറ്്് ർ മാ ര ്കെ ര ങ്്ി കന ആ ഭയ് ന്് ര മ 

പന്്്ി അ ഭി ന ദ്്ി ച്്്. അ വ ർ ഈ  ഞൊ രാ ട്് 
ത്്ി ൽ ഇ നി യം് സ മ ർ പ്്ി ത മാ യി പര് വ ർ 
ത്്ി ക്്് കമ ന്്് ത നി ക്്് ഉ റ പ്്് കണ് ്ന്്്ം
അ ഞദ് ്ഹം ര റ ഞ്്്. ജ ന ങ്് കള സ ്ര 
ക്്ി ത രാ ക്്ാ നാ യി ഞോ കറ്്് ർ മാ ർ സ 
ഹി ച്് തയ്ാ ഗ ങ്് കള യം് ആ ഭയ് ന്് ര മ പന്്്ി

അ ഭി ന ദ്്ി ച്്്.
കൊ ഞോ ണ ലവ റ സി കന തി രാ യ ഞൊ രാ 

ട്് ത്്ി ൽ ആ ത ്ര ഞസ വ ന രം ഗ ത്്് ള്് വ ര ്കെ എ 
ല്്ാ ആ ശ ങ്് ക ളം് ര രി ഹ രി ക്്്ം. അ വ ര ്കെ ഞക് ്

മ വം് സ ്ര ക്് യം് ഉ റ പ്്് വ ര ്ത്്് ന്് തി ൽ ഞൊ േി
സ ർ ക്്ാ ർ ഒ ര ്വീ ഴ് െ യം് വ ര ്ത്്് ക യി കല് ്ന്്്ം
ആ ഭയ് ന്് ര മ പന്്്ി ഉ റ പ്്് ന ൽ കി.

ആ ഞോ ഗയ് പര് വ ർ ത്് ക ർ കക് ്തി ഞര അ ട ്ത്്ി 
കെ ന െ ന്് ആ പക് മ ണ ങ്് കള ശ ക്് മാ യി അ ര െ 
രി ച്് ഷാ,  ഞോ കറ്്് ർ മാ ര ്കെ എ ല്്ാ പര് ശന് ങ്് ളം്
ആ ശ ങ്് ക ളം് പര് ധാ ന മ പന്്്ി നി രീ ക്്ി ക്്് ക യാ 
കണ ന്്്ം അ റി യി ച്്്. ഭാ വി യി ൽ ഇ ത്് രം സം ഭ 
വ ങ്് ൾ ത െ യാ ൻ ആ വ ശയ് മാ യ എ ല്്ാ സം വി ധാ 
ന ങ്് ളം് ഏ ർ കപ് ്ട ്ത്്്ം. ആ ഞോ ള വം് ഞേ ശീ യ 

വ ്മാ യ സാ ഹ െ രയ് ത്്ി ന ്വി ര ്ദ്് മാ ക യാ ൽ പര് 
തീ കാ ത്് ക പര് തി ഞഷ ധം ഞൊ ലം് ഇ ഞപ്ാ് ൾ പര് 
ഖയ്ാ രി ക്് ര ്കത ന്്് അ ഞദ് ്ഹം ഞോ കറ്്് ർ മാ ഞോ ട്
അ ഭയ് ർ ഥി ച്്്. ഞക പദ്്് സ ർ ക്്ാ രി ക്്് ഉ ന്് ത ത െ 
ത്്ി ല ്ള്് അ െി യ ന്് ര പര് തി ക ര ണ വം് ഞക പദ്്്
ആ ഭയ് ന്് ര മ പന്്്ി യം് ആ ഞോ ഗയ് മ പന്്്ി യം് ന ൽ 
കി യ ഉ റ പ്്്ം ര രി ഗ ണി ച്്്ം, കൊ വി ഡ ്19കന 
തി രാ യ ഞൊ രാ ട്് ത്്ി ൻ്് ത െ സ മ ്ണ്്ാ കാ തി രി 
ക്്ാ ൻ ഞന ര ക്ത ്പര് ഖയ്ാ രി ച്് പര് തി ഞഷ ധ ര രി 
രാ െി ക ൾ ഐ എം എ രി ൻ വ െി ച്്്.

ഐ എം എ യ ്കെ സ മ ര ങ്് ൾ രി ൻ വ െി ച്്്

വരുനുുതുഅഞുുരലകുുതതുുളംപരുവാസികൾ
തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: കൊ വി ഡ്
19ക്്് ഭാ ഗ മാ യ ്ള്് ഞോ ക്
ഡൗ ൺ രി ൻ വ െി ച്്് അ ന്്ാ 
രാ പഷ്്് വി മാ ന ത്്ാ വ ള ങ്് ൾ
ത ്റ ന്്ാ ൽ ഞക ര ള ത്്ി ഞെ 
കക് ്ത്്് ന്് ത ്ഏ താ ണ്്് അ 
ച്് ര െ ക്് ഞത് ്ളം പര് വാ സി 
ക ൾ. ഇ ത ്30 േി വ സ ത്്ി ന ്ള്്ി 
കെ ക ണ ക്്ാ ണ.് അ ത ്കൊ ണ്്്
ത കന് ്ക ർ ശ ന മ ്ൻ ക ര ്ത ലം് ജാ പഗ് 
താ നി ർ ഞേ ശ ങ്് ള ്മാ യി സ ർ ക്്ാ രം് ഒ 
പ്് മ ്ണ്്്. 

ഗ ൾ ഫ് രാ ജയ് ങ്് ളി ല ്ള്് മ െ യാ ളി ക 
ൾ തി രി കച് ്ത്്് ഞപ് ്ഞഴ ക്്്ം സം സ്്ാ 
ന കത് ്പക് മീ ക ര ണ ങ്് ൾ വി പ ്െ കപ് ്ട ്
ത്്ാ ൻ ആ ഭയ് ന്് ര വ ക ്പ്്് അ ഡീ ഷ ണ 
ൽ െീ ഫ ്കസ പക് ട്് റി അ ധയ് ക്് നാ യി ഏ 
ഴം ഗ കസ പക് ട്് റി ത െ സ മി തി കയ സ ർ 

ക്്ാ ർ നി ഞോ ഗി ച്്്. പര് വാ സി ക 
കള മ െ ക്്ി കക് ്ണ്്് വ രാ ന ്
ള്് മാ ർ ഗ നി ർ ഞേ ശ ങ്് ളം് പക് 
മീ ക ര ണ ങ്് ളം് സ മി തി ത 
യാ റാ ക്്്ം. മ ്ൻ ഗ ണ നാ പക് 
മം അ ന ്സ രി ച്്് ള്് മാ ർ ഗ 

നി ർ ഞേ ശ ങ്് ളാ ണ ്സ ർ ക്്ാ ർ
നി െ വി ൽ ത യാ റാ ക്്ി യി രി ക്്് 

ന്് ത.് 
മ െ ങ്്ി വ രാ ൻ തീ ര ്മാ നി ച്് വ ർ ഞൊ 

വി ഡ ്കെ റ്്്്ി ൽ കന ഗ റ്്ീ വാ കണ ങ്്ി ൽ
ഞോ ർ ക്് യ ്കെ www.norkaroots.org കവ 
ബല്സ റ്്ി ൽ ര ജി റ്്്് ർ കെ യ്് ണം. യാ പത് 
യക്്്് എ പത് േി വ സം മ ്മ്്് കെ റ്്്്് ന െ ത്് 
ണ കമ ന്്് ആ ഞോ ഗയ് വ ക ്പ്്് നി ശ്് യി 
ക്്്ം. കെ റ്്്്ി ന ്സ ഹാ യം ന ൽ കാ ൻ പര് 
വാ സി സം ഘ െ ന ക ഞോ ട ്അ ഭയ് ർ ഥി ച്്ി ട്്് 
ണ്്്. എ യ ർ ഞൊ ർ ട്്് അ ഞോ റി റ്്ി, വി മാ ന 

ക്് മ്് നി ക ൾ എ ന്്ി വ യ ്മാ യി െീ ഫ്
കസ പക് ട്് റി ത െ ത്്ി ൽ െ ർ ച്് ന െ ത്്്ം.
യാ പത് യക്്്് അ മി ത നി ര ക്്് ഒ ഴി വാ ക്്്ം. 

ഞക ര ള ത്്ി ന ്പ ്റ കത് ്ത്്് ന്് പെ്ാ ൻ 
സി റ്്് യാ പത് ക്്ാ ര ്കെ വി വ രം ഞശ ഖ രി 
ക്്്ം. മ െ ങ്്ി കയ ത്്് ന്് പര് വാ സി ക കള
സ ദ്് ർ ശ ക വി സ യി കെ ത്്ി യ വ ർ, വ 
ഞോ ജ ന ങ്് ൾ, ഗ ർ ഭി ണി ക ൾ, ക ്ട്്ി ക ൾ,
ഞോ ഗി ക ൾ, വി സാ കാ ൊ വ ധി തീ ർ ന്് 
വ ർ, ഞൊ ഴ് സ ്പ ്ർ ത്്ി യാ ക്്ി യ വി േയ്ാ 
ർ ഥി ക ൾ, ജ യി ൽ ഞൊ െി ത ർ എ ന്്ി ങ്് 
കന തി രി ച്്ാ ണ ്മ ്ൻ ഗ ണ ന നി ർ ണ യി 
ക്്് ന്് ത.്

കൊ ത ്മ രാ മ ത്്് അ ഡീ ഷ ണ ൽ െീ 
ഫ ്കസ പക് ട്് റി ക്്് പ ്റ ഞമ, റ വ നയ്,് ത ഞദ് ്
ശം, ആ ഞോ ഗയ്ം, ഗ താ ഗ തം, ഞോ ർ ക്് വ 
ക ്പ്്് ക ള ്കെ പര്ി ൻ സി പ്് ൽ കസ പക് ട്് റി 
മാ ര ്മാ ണ ്സ മി തി യി ല ്ള്് ത.് മ െ ങ്്് ന്് 

വ കര വി മാ ന ത്്ാ വ ള ങ്് ളി ൽ സ് പക്ീ ൻ
കെ യ്്ാ ൻ ആ ഞോ ഗയ് വ ക ്പ്്് മാ ർ ഗ നി ർ 
ഞേ ശം ത യ്്ാ റാ ക്്്ം. െീ ഫ ്കസ പക് ട്് റി,
ഡി ജി രി, ക െ കറ്്് ർ മാ ർ, ജി ല്്ാ കൊ െീ 
സ ്ഞമ ധാ വി ക ൾ എ ന്്ി വ ര ്മാ യി ഇ 
ക്്ാ രയ്ം െ ർ ച്് കെ യ്്്ം.

മ റ്്് സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ൽ നി ന്്് ള്് വ ര ്
കെ വ ര വ ്സം േ ന്്ി ച്്് ആ ഞോ ഗയ്ം, ഗ 
താ ഗ തം, അ ഭയ് ന്് രം വ ക ്പ്്് ക ളാ ണ്
തീ ര ്മാ നി ഞക് ്ണ്് ത.് എ കത ല്്ാം യാ പത് 
ക്്ാ കര കെ ക്്് ഞൊ റ്്്്് വ ഴി ക െ ത്്ി വി ട ്
കമ ന്് ത ്ഈ  വ ക ്പ്്് ക ൾ ര രി ഗ ണി 
ക്്്ം. തീ വ ണ്്ി യാ പത് ക്്ാ ര ്കെ കാ രയ്ം
കറ യൽ് ഞവ യ ്മാ യി െ ർ ച്് കെ യ്്്ം. മ റ്്്
വി ഞേ ശ യാ പത് ക്്ാ ർ ക്്് ള്് ഞപ്രാ ഞട് ്
ഞക് ്ൾ ഞക പദ്്് സ ർ ക്്ാ രം് വി മാ ന ക്് 
മ്് നി ക ളം് ഞെ ർ ന്്് നി ശ്് യി ക്്്ം.

1.ഞോ ഗ െ ക്് ണ മി ല്്ാ 
ത്് വ കര വീ ട ്ക ളി ഞെ 

ക്്് അ യ ക്്്ം. അ വ ർ 14
േി വ സം ഞോം  കവ്ാ റ ല്്് 
നി ൽ ക ഴി യ ണം. സവ്ീ ക രി 
ക്്ാ ൻ േ ന്്് ക്് ഞോ ക ്
ട്്് കാ ഞോ വി മാ ന ത്്ാ വ ള 
ത്്ി ൽ വ ര ര ്ത.് സവ് കാ രയ് 
വാ ഹ ന ത്്ി ൽ ലപ്ഡ വ കറ
മാ പത്ം അ ന ്വ േി ക്്്ം. അ 
കല് ്ങ്്ി ൽ പര്ീ- കര യഡ് ്വാ 
ഹ നം ഏ ർ കപ് ്ട ്ത്്്ം. യാ 
പത്ാ ഞവ ള യി ൽ ഇ ര ്വ രം്
മാ സക് ്നി ർ േ ന്് മാ യം്
ധ രി ച്്ി രി ക്് ണം. 2.വീ ട ്ക ളി ൽ നി രീ ക്് 

ണ ത്്ി ല ്ള്് വ ർ ആ 
ഞോ ഗയ് വ ക ്പ്്ി ക്്് ഞമ ൽ 
ഞോ ട്് ത്്ി ൊ യി രി ക്് ണം.3.ച ്മ, ര നി, ശവ്ാ സം മ ്

ട്് ൽ എ ന്്ി വ യ ്ള്് വ 
കര വി മാ ന ത്്ാ വ ള ത്്ി 
ൽ നി ന്്് ത കന് ്കവ്ാ റ 
ല്്് ൻ ഞക പദ്്് ത്്ി ഞെ 
ഞ്ക ്കൊ വി ഡ ്ആ ശ ്ര 
പത്ി യി ഞെ ഞ്ക ്മാ റ്്്ം. ആ 
വ ശയ് കപ് ്ട്്ാ ൽ, സവ് ന്്ം
കെ െ വി ൽ ഞോ ട്് െി ഞോ

റി ഞോ ർ ട്്ി ഞോ ത ങ്്ാ ൻ
അ ന ്വ േി ക്്്ം.4.യാ പത് ക്്ാ ര ്കെ െ ഞഗ 

ജ ്സ ഹി തം ഈ  കസ 
്്് റ ്ക ളി ൽ സ ്ക്്ി ക്് 
ണം. ഇ തി നാ യ ്ള്് മാ കന 
ജക്മ ്്്് ഞപ്ൊ ഞട് ്ഞൊ ൾ
ആ ഞോ ഗയ് വ ക ്പ്്് ലക 
കാ രയ്ം കെ യ്് ണം.5.ത ഞദ് ്ശ വ ക ്പ്്ം, കൊ 

ത ്മ രാ മ ത്്് വ ക ്പ്് 
മാ യി രി ക്്്ം കവ്ാ റ ല്്് ൻ
കസ ്്് റ ്ക ൾ ക കണ് ്ത്്് 
ന്് തം് ത ്െ ർ ന്്് ഞവ ണ്് പക് 
മീ ക ര ണ ങ്് ൾ കെ യ്്് ന്് 
തം്. അ തി ന ്ഞശ ഷ മാ യി 
രി ക്്്ം ആ ഞോ ഗയ് വ ക ്പ്്്,
കസ ്്് റ ്ക ളി ഞെ ക്്് നി രീ 
ക്് ണ ത്്ി ന ്ആ ള ്ക കള
അ യ യക്്്് ക.6.ഞക ര ള ത്്ി ൽ നി ന്്്ം

വി ഞേ ശ ഞത് ്ക്്് ഞൊ 
ക ്ന്് യാ പത് ക്്ാ ർ ക്്് ക ്
െി ഞപ്ൊ ഞട് ്ഞൊ ൾ ത യാ റാ 
ക്്് ന്് തി ന ്ഞക പദ്്് സ ർ 
ക്്ാ ർ, വി മാ ന ക്് മ്് നി ക 
ൾ എ ന്്ി വ ര ്മാ യി െ ർ ച്്
കെ യത് ്തീ ര ്മാ നി ക്് ണം.

പര് ധാ ന നി ർ ഞേ ശ ങ്് ൾ

വിമാനത്്ാവളത്്ിൽസവ്ീകരിക്്ാൻബന്്്ക്്ളളത്്ര്ത്
കോവിഡ്ളെസ്്്്ിൽളനഗറ്്ീവാളെങ്്ിൽരജിസ്്്്ർളെയ്്െം

കപ്െ യൻ് യാ പത് ക്്ാ ര ്കെ കാ രയ്ം കറ യൽ് ഞവ യ ്മാ യി െ ർ ച്് കെ യ്്്ം

എ റ ണാ ക ്ളം ജി ല്് യി ൽ
മോ ട്്് സമ്ോ ട്്് ക ൾ 
പ ്നഃ മക് രീ ക രി ച്്് 

കൊ ച്്ി: എ റ ണാ ക ്ളം ജി ല്് യി കെ
ഞോ ട്്് സഞ്ൊ ട്്് ക ൾ പ ്ന പക് മീ ക രി 
ച്്്. ഓ റ ച്്് എ  വി ഭാ ഗ ത്്ി ൽ കപ് ്ട്്
എ റ ണാ ക ്ളം ജി ല്് യി ൽ നാ കള
മ ്ത ൽ ഞോ ക്്് ഡൗ ണി ൽ ഇ ള വ ്
ക ൾ നി െ വി ൽ വ രാ നി രി കക് ്യാ 

ണ ്സ ർ ക്്ാ ർ ന െ ര െി. ഇ ത ്പര് കാ 
രം കൊ ച്്ി ഞൊ ർ പ്് ഞറ ഷ നി കെ എ ട്്്,

65 ഡി വി ഷ ന ്ക ൾ മാ പത് മാ ണ ്ഞോ ട്്്
സഞ്ൊ ട്്് ക കള ന്്് ജി ല്്ാ ക െ കറ്്് ർ എ സ.് സ ്ഹാ സ ്അ റി 
യി ച്്്. 

ഈ  ഡി വി ഷ ന ്ക ളി ൽ കമ യ ്മ ്ന്്് വ കര ഞോ ക ്ഡൗ 
ൺ ഇ ള വ ്ക ളി ല്്ാ കത ത ്െ രം്. ഞൊ ർ പ്് ഞറ ഷ നി കെ ച ്ള്്ി 
ക്് ൽ - ര ന യ പ്് ള്്ി ഞമ ഖ െ യാ ണ ്എ ട്്ാം ഡി വി ഷ ൻ. ക 
ല ്ർ സൗ ത്്് ക ത ്ക്് െ വ ്ഭാ ഗ മാ ണ ്65. ച ്ള്്ി ക്് ൽ സവ് 
ഞേ ശി യാ യ യാ ക്്് ബ ്ഞസ ട്്് എ റ ണാ ക ്ളം കമ ഡി ക്് ൽ
ഞൊ കള ജ ്ആ ശ ്ര പത്ി യി ൽ ഞൊ വി ഡ ്ോ ധി ച്്് െി കി ൽ 
സ യി െി രി കക് ്മ രി ച്്ി ര ്ന്്്. 

മ ്ള വ ്കാ ട ്ര ച്്ാ യ ത്്ി കന യം് കൊ ച്്ി ഞൊ ർ്്പ്് ഞറ ഷ 
നി കെ മ റ്്് ഡി വി ഷ ന ്ക കള യം് ഞോ ട് സ് ഞൊ ട്്് ര രി ധി 
യി ൽ്് നി ന്്് ഒ ഴി വാ ക്്ി. ഞന ര കത്,് മ ്ള വ ്കാ ട ്ര ച്്ാ യ 
ത്്ി കന യം് കൊ ച്്ി ഞൊ ർ പ്് ഞറ ഷ കന യം് കൊ ത്് മാ യി
ഞോ ട്്് സഞ്ൊ ട്്ാ യി പര് ഖയ്ാ രി ച്്ി ര ്ന്്്. കൊ െീ സ,് ആ ഞോ 
ഗയ്ം വ ക ്പ്്് ക ള ്മാ യി െ ർ ച്് യക്്്് ഞശ ഷ മാ ണ ്ഞോ ട്്്
സഞ്ൊ ട്്് ക ൾ പ ്ന ർ നി ർ ണ യി ച്് ത.് ത ്െ ർ ന്്് ന െ ന്് വി 
ഡി ഞോ ഞൊ ൺ ര റ ൻ സി ൽ െീ ഫ ്കസ പക് ട്് റി ഞോം  ഞോ 
സി കന യം് ക െ കറ്്് ർ വി വ രം ധ രി പ്്ി ച്്്. സം സ്്ാ ന ത്്്
ഞോ ട്്് സ് ഞൊ ട്്് ക ളാ യി പര് ഖയ്ാ രി ച്്ി ട്്് ള്് സ്് െ ങ്് ളി ൽ്്
നി െ വി ല ്ള്് അ ഞത നി യ പന്്് ണ ങ്് ൾ്് ത ്െ ര ണ കമ ന്്് െീ 
ഫ ്കസ പക് ട്് റി നി ർ്്ഞേ ശം ന ൽ്്കി. 

ഞോ ട്്് സഞ്ൊ ട്്് ഒ ഴി കക യ ്ള്് ഇ െ ങ്് ളി ൽ്് സ ർ ക്്ാ ർ പര് 
ഖയ്ാ രി ച്് ഇ ള വ ്ക ൾ്് ത ്െ ര ്കമ ങ്്ി ലം് അ ന്് ർ്് സം സ്്ാ 
ന, അ ന്് ർ്്ജി ല്്ാ യാ പത് ക ൾ്്ക്്് ക ർ്്ശ ന നി യ പന്്് ണ മ ്
ണ്്ാ യി രി ക്്്ം. പെ് ക്്് ക ളി ലം് മ റ്്്ം അ ന ധി ക ്ത മാ യി യാ 
പത് കെ യ്്് ന്് വ ർ്്കക് ്തി ഞര ന െ ര െി കയ ട ്ക്്ാ നം് നി സാ ര
കാ ര ണ ങ്് ൾ്് കാ ണി ച്്് യാ പത് കെ യ്്് ന്് വ കര നി യ പന്്്ി 
ക്്ാ നം് ക െ കറ്്് ർ്്മാ ർ്്ക്്് െീ ഫ ്കസ പക് ട്് റി നി ർ ഞേ ശം ന 
ൽ കി. ഞോ ട്്് സഞ്ൊ ട്്് ക ൾ സാ ഹ െ രയ് ങ്് ൾ്്ക്് ന ്സ രി ച്്്
മാ റ ്കമ ന്്്ം പ ്തി യ സ്് െ ങ്് ൾ്് ഞോ ട്്് സഞ്ൊ ട്്് ര ട്്ി ക 
യി ൽ്് ഉ ൾ്്കപ് ്ൊ ന ്ള്് സാ ധയ് ത യ ്കണ് ്ന്്്ം െീ ഫ ്കസ പക് 
ട്് റി അ റി യി ച്്്.

മ റ്്് സം സ്്ാ ന ങ്് ളി ൽ്് നി കന് ്ത്്് ന്് പെ് ക്്് ലപ്ഡ വ 
ർ്്മാ ര ്കെ വി വ ര ങ്് ൾ്് പര് ധാ ന ഞക പദ്്് ങ്് ളി ൽ്് നി ന്്് ഞശ ഖ 
രി ക്്ാ ന ്ള്് ന െ ര െി സവ്ീ ക രി ച്് താ യി ജി ല്്ാ ക െ കറ്്് ർ എ 
സ.് സ ്ഹാ സ ്അ റി യി ച്്്. 

മര്തിമോധ മര്വർത്്നങ്്ൾ 
ഊർജിതരാക്്ി തരിഴന്ാട്
കെ ലന്:് ഞോ ഗ ോ ധി ത ര ്കെ എ ണ്് ത്്ി ൽ വ ർ ധ ന 
യ ്ണ്്ാ യി കക് ്ണ്്ി രി കക് ്പര് തി ഞോ ധ പര് വ ർ ത്് ന 
ങ്് ൾ ക ്ട ്ത ൽ ഊ ർ ജി ത മാ ക്്ാ ൻ ത മി ഴന്ാ ട ്സ ർ 
ക്്ാ ർ. ഞോ ഗി ക ള ്കെ സ മ്് ർ ക്് പ്് ട്്ി ക ത യാ റാ ക്്ി എ 
ല്്ാ വ കര യം് ക കണ് ്ത്്് ന്് തി ലം് ഞോ ഗ െ ക്് ണ ങ്് 
ള ്ള്് വ രി ൽ ര രി ഞോ ധ ന വയ്ാ ര ക മാ ക്്് ന്് തി ലം് വ 
െി യ പശ് ദ്് ന ൽ ക ്കമ ന്്് സ ർ ക്്ാ ർ വയ് ക്് മാ ക്്ി.

സം സ്്ാ ന ത്്് ഇ ന്് കെ ലവ കി ട്്് വ കര സ്്ി രീ ക 
രി ച്് 1600ഓ ളം ഞക സ ്ക ളി ൽ മ ്ന്്് റ്് മ്് തി ഞെ കറ 
യം് കെ ലന് ്യി ൊ ണ.് ഞൊ യ മ്് ത്്് ർ, തി ര ്പ്്് ർ
എ ന്്ി വി െ ങ്് ളി ലം് ന ്റി ഞെ കറ ഞോ ഗി ക ള ്ണ്്്. കെ 
ലന് ്യി ൽ ര ഴ ്ത െ ച്്് ള്് പര് തി ഞോ ധ ത്്ി നാ ണ ്മ ്
ഖയ് മ പന്്്ി കക.  ര ള നി സാ മി നി ർ ഞേ ശം ന ൽ കി യി രി 
ക്്് ന്് ത.് സം സ്്ാ ന വയ്ാ ര ക മാ യി ഞോ ഗ വയ്ാ ര നം
ത െ യ ്ന്് തി ന ്ള്് െി െ നി ർ ഞേ ശ ങ്് ൾ താ ൻ ന ൽ കി 
യി ട്്് കണ് ്ന്്് ര ള നി സാ മി ഇ ന്് കെ ര റ ഞ്്്. ഞോ 
ട്്്സഞ്ൊ ട്്് ക ളി ൽ കൊ ത ്ജ ന ങ്് ൾ പ ്റ ത്്ി റ ങ്്് ന്് 
ത ്പ ്ർ ണ മാ യി ത െ യാ നാ ണ ്നി ർ ഞേ ശം. ഞോ ഗി ക 
ള ്മാ യി സ മ്് ർ ക്് ത്്ി ല ്ള്് വ കര ക കണ് ്ത്്ി എ ല്്ാ 
വ കര യം് ര രി ഞോ ധ ന യക്്്് വി ഞധ യ രാ ക്് ണം. ന 
ഗ ര ര രി ധി യി ൽ ഞോ ഗ െ ക്് ണ ങ്് ള ്ള്് വ കര കയ ല്്ാം
ര രി ഞോ ധി ക്് ണം- അ ഞദ് ്ഹം ര റ ഞ്്്. ഈ  പര് വ ർ 
ത്് ന ങ്് ൾ ക്്ാ യി ര ണ്്് സീ നി യ ർ ഐ എ എ സ ്ഉ 
ഞേ്ോ ഗ സ്് കര ഞോ ണ ൽ ഓ രി സ ർ മാ രാ യി അ ധി ക 
മാ യി നി ഞോ ഗി ച്്ി ട്്് ണ്്്. 

കൊ വി ഡ ്പര് തി ഞോ ധ പര് വ ർ ത്് ന ങ്് ൾ ക്്ി കെ
ഞോ ഗ ോ ധ യ ്ണ്്ാ യി മ രി ക്്് ന്് വ ര ്കെ ക ്ടം് േ ങ്് 
ൾ ക്്് ള്് ന ഷ്് ര രി ഹാ രം 10 െ ക്് ത്്ി ൽ നി ന്്് 50 െ 
ക്്ം ര ്ര യാ യി ഉ യ ർ ത്്ി കയ ന്്്ം മ ്ഖയ് മ പന്്്ി ര റ 
ഞ്്്. ക ്ടം് േ ത്്ി ൽ നി ന്്് ള്് ഒ രം ഗ ത്്ി ന ്സ ർ 
ക്്ാ ർ ഞോ െി യം് ന ൽ കം്. കൊ വി ഡ ്പര് തി ഞോ ധ
പര് വ ർ ത്് ന ങ്് ൾ ക്്ി കെ മ ര ണ കപ് ്ട ്ന്് വ ര ്കെ സം 
സക്ാ ര െ െ ങ്്് ക ൾ സ ർ ക്്ാ ർ സം ര ക്് ണ യി ൽ ന െ 
ത്്്ം. അ വ ർ ക്്് എ ല്്ാ വി ധ ആ േ ര വം് ന ൽ കം്. അ 
വ ര ്കെ നി സവ്ാ ർ ഥ ഞസ വ ന ത്്ി ക്്് വി െ സ ർ ക്്ാ ർ
തി രി ച്് റി യ ്ന്്് കവ ന്്് മ ്ഖയ് മ പന്്്ി. സത് ്തയ് ർ ഹ ഞസ 
വ നം ന ൽ ക ്ന്് കൊ ത-് സവ് കാ രയ് ഞമ ഖ െ യി കെ ആ 
ഞോ ഗയ് പര് വ ർ ത്് ക ർ ക്്് അ വാ ർ ഡ ്ക ൾ ന ൽ കാ 
നം് തീ ര ്മാ നി ച്്ി ട്്് ണ്്്.

മോദിയം്
മഖ്യ്രമത്്്ിരാരം്
ആശയവിനിരയം
27ന്
നയ് ് ഡ  ൽ  ഹി: ഈ   മാ  സം 27ന ്  
രാ  വി  കെ പര്  ധാ  ന  മ  പന്്്ി ന  ഞര  
പദ്്് ഞൊ  േി മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  ര ് മാ  യി
വി  ഡി  ഞോ ഞൊ  ൺ  ര  റ  ൻ  സി  ങ്
വ  ഴി ആ  ശ  യ  വി  നി  മ  യം ന  െ  
ത്്്ം. കൊ  ഞോ  ണ പര്  തി  ഞോ  ധ  
വ ് മാ  യി േ  ന്്  കപ് ് ട്്ാ  ണി  കത  
ന്്് സ  ർ  ക്്ാ  ർ വ ് ത്്  ങ്്  ൾ.

കൊ  വി  ഡ ്പര്  തി  ഞോ  ധ  വം്
ഞോ  ക ്ഡൗ  ണം് സം  േ  ന്്ി  
ച്്് ഞൊ  േി  യം് മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  രം്
ത  മ്്ി  ല ് ള്് മ ് ന്്ാ  മ  കത് ്ആ  
ശ  യ  വി  നി  മ  യ  മാ  ണി  ത.് ഏ  പര്ി  
ൽ 11ന ്  വി  ഡി  ഞോ ഞൊ  ൺ  ര  
റ  ൻ  സി  ങ ്ന  െ  ത്്ി  യ  ഞപ് ് ൾ ഭ ് 
രി  ഭാ  ഗം മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  രം് ആ  
വ  ശയ്  കപ് ് ട്്  ത ്ഞോ  ക ്ഡൗ  ൺ
നീ  ട്്ാ  നാ  ണ.് അ  ത  ന ് സ  രി  ച്്്
ഞമ  യ ്മ ് ന്്് വ  കര ഞോ  ക ്ഡൗ  
ൺ നീ  ട്്്  ക  യം് കെ  യത്ി  ര ് 
ന്്്. ഞോ  ക ്ഡൗ  ൺ പര്  ഖയ്ാ  
രി  ക്്്  ന്്  തി  ന ്മ ് ൻ  പ ്മാ  ർ  ച്്്
20നം്   ഞൊ  േി മ ് ഖയ്  മ  പന്്്ി  മാ  ര ് 
മാ  യി ആ  ശ  യ  വി  നി  മ  യം ന  െ  
ത്്ി  യി  ര ് ന്്്. 

""ഭീ തി ഞവ ണ്്, ഞ ങ്് ളി വി കെ സ ്ര ക്്ി ത ർ'' 

ഇമര്ാന ്കൊവിഡ ്കെസ്്്്്
ഇ  സ്്ാ  മാ  ോ  ദ:് രാ  ക്്ി  സ്്ാ  ൻ പര്  ധാ  
ന  മ  പന്്്ി ഇ  പമ്ാ  ൻ ഖാ  ന ്കൊ  വി  ഡ്
ര  രി  ഞോ  ധ  ന ന  െ  ത്്ി. ര  െം ഇ  
ന്്  റി  യാ  കമ  ന്്് ക  ര ് ത ് ന്്്.
ഷൗ  ക്്  ത്്് ഖ  നം് കമ  ഞമ് ് റി  
യ  ൽ കയ്ാ  ൻ  സ  ർ ഞോ  സര്ി  റ്്  
െി  ൽ നി  ന്്്  ള്് ഞോ  കറ്്്  ർ  മാ  
ര ് കെ സം  ഘ  മാ  ണ ്ഇ  പമ്ാ  നി  ൽ
നി  ന്്് സാം  രി  ൾ ഞശ  ഖ  രി  ച്്  ത.് 

ഈ  േി രൗ  ഞണ് ് ഷ  ൻ കെ  യ  ർ  മാ  നാ  
യ ലര  സ  ൽ ഈ  േി  യ ് മാ  യി ഇ  പമ്ാ  ൻ ക  ഴി  
ഞ്്  യാ  ഴെ് ക ് െി  ക്്ാ  ഴെ് ന  െ  ത്്ി  യി  ര ് ന്്്. അ  തി  ന ് ഞശ  
ഷം ലര  സ  ൽ ഈ  േി  ക്്് കൊ  വി  ഡ ്സ്്ി  രീ  ക  രി  ക്്്  ക  യം്
കെ  യത്.് നാ  ല ്േി  വ  സം മാ  പത്  ഞമ ലര  സ  ൽ ഈ  േി  ക്്്
ഞോ  ഗ  െ  ക്്  ണ  ങ്്  ള ് ണ്്ാ  യ ് ള്്് എ  ന്്്ം ഇ  ത ്ഇ  പമ്ാ  കന ക  
ണ്്  തി  ന ്കോ  ട്്്  രി  ന്്ാ  കെ  യാ  കണ  ന്്്ം അ  ഞദ് ് ഹ  ത്്ി  ക്്്
മ  ക  ൻ സാ  ദ ്കവ  ളി  കപ് ് ട ് ത്്ി  യി  ര ് ന്്്. 

കൊ  ഞോ  ണ ലവ  റ  സ ്ദ ് രി  താ  ശവ്ാ  സ ര  ണ്്ി  ഞെ  ക്്് 10
േ  ശ  െ  ക്്  ത്്ി  ക്്് കെ  ക്്് ന  ൽ  കാ  നാ  ണ ്ലര  സ  ൽ ഈ  
േി ഇ  പമ്ാ  കന ക  ണ്്  ത.് ഞോ  ഗി  യ ് മാ  യി സ  മ്്  ർ  ക്്  ത്്ി  ല ് 
ണ്്ാ  യ വയ്  ക്്ി  കയ  ന്് നി  െ  യി  ൊ  ണ ്ഇ  പമ്ാ  ൻ കൊ  വി  ഡ്
ര  രി  ഞോ  ധ  ന  യക്്്് വി  ഞധ  യ  മാ  യ  തം്. രാ  ക്്ി  സ്്ാ  നി  ൽ
കൊ  വി  ഡ ്ഞോ  ഗ  ോ  ധി  ത  ര ് കെ എ  ണ്്ം 9,749 ആ  യി  ട്്്  ണ്്്.
ഇ  ന്്  കെ 533 ഞര  ർ  ക്്് ഞോ  ഗം സ്്ി  രീ  ക  രി  ച്്്. കൊ  ത്്ം
209 ഞര  ർ ഞോ  ഗം ോ  ധി  ച്്് മ  രി  ച്്ി  ട്്്  ണ്്്. ര  ച്്ാ  ബ ്പര്  വി  
ശയ്  യി  ൊ  ണ ്ക ് ട ് ത  ൽ ഞോ  ഗ  ോ  ധി  ത  ർ- 4,328. സി  ന്്ി  
ൽ 3.053 ഞര  ർ  ക്്് ഞോ  ഗം സ്്ി  രീ  ക  രി  ച്്ി  ട്്്  ണ്്്. ഇ  ത ് വ  കര
1,18,020 ഞര  ർ  ക്്ാ  ണ ്രാ  ക്്ി  സ്്ാ  നി  ൽ ഞോ  ഗ  ര  രി  ഞോ  
ധ  ന ന  െ  ത്്ി  യ  ത.്  

മ ട്്ാ ഞച് ്രി: ""കൊ ച്്ി യി ൽ ഞ ങ്് ൾ
സ ്ര ക്്ി ത രാ ണ ്.ഇ വി കെ ഞോ ഗ ര ക 
ർ ച്് യി ല്് ഭീ തി യ ്മി ല്്, തി ക ഞ്് സം 
ത ്പത്ി യ ്മാ ണ'്' - ഞക ര ള ത്്ി കെ പര് 
മ ്ഖ വി ഞേ ശ സ ച്്ാ ര ഞക പദ്്് മാ യ
ഞോ ർ ട്്് കൊ ച്്ി യി ൽ ത ങ്്് ന്് വി ഞേ 
ശി ക ൾ ക്്് സവ് ന്്ം നാ ട്്് കാ ഞോ ട ്ര റ 
യാ ന ്ള്് ത ്ഇ ത ്മാ പത്ം. ഞോ ക്്് ഡൗ 
ണി ൽ ക ്ട ്ങ്്ി യ വി ഞേ ശ വി ഞോ േ സ 
ച്്ാ രി സം ഘം ഇ വി കെ സ ഞത് ്ഷ 
ത്്ി ൊ ണ.് ഞോ ർ ട്്് കൊ ച്്ി ര ട്്ാ ള ത്്്
കൊ ച്്ി ൽ ഞോം  ഞറ്്്് യി ൊ ണ ്ര തി 
കോ ന്്ം ഗ വി ഞേ ശ വി ഞോ േ സ ച്്ാ രി 
ക ൾ ക ഴി ഞ്് ഒ ന്് ര മാ സ മാ യി ക ഴി 
യ ്ന്് ത.് 12 വ യ സ ്കാ ര നം് അ ഞ്്്

സപ്ത്ീ ക ള ്മ െ ക്്ം എ ട്്് രാ ജയ് ക്്ാ ർ. 
എ ൻ ജി നീ യ റാ യ ജ ർ മ ൻ സവ് ഞേ ശി

ആ ൻ പഡ്ി സ,് ഓ ൺ ലെ ൻ വ ർ ക്് ർ
മ രി ൻ, മാ ർ ക്് റ്്ി ങ ്രം ഗ ത്്് ള്് ഞോ 
ള ണ്്് കാ രി മാ ർ െ സ,് േ ക്്ി ണാ പര്ി 
ക്് യി കെ ഞോ ഷ ്നീ,  പര്ാ ൻ സി കെ
വി േയ്ാ ർ ഥി യാ യ 12കാ ര ൻ െീ ജാ ത ്െ 
ങ്്ി യ വ ര െ ങ്്് ന്് താ ണ ്സം ഘം. രാ 
ട്്് രാ െി യം് കാ രം സ ്ക ളി ച്്്ം ക ൊ 
പര് ക െ ന ങ്് ള ്മാ യി േി വ സ ങ്് ൾ ത 
ള്്ി നീ ക്്് ക യാ ണി വ ർ. 

""ഞ ങ്് ൾ സ ്ര ക്്ി ത രാ ണ ന്് റി 
യാം, ഞോ ള ണ്്ി കെ വീ ട്്് കാ ര ്മാ യി
സം സാ രി ക്്ാ റ ്ണ്്്. ഇ ന്്്യ യി കെ ഞോ 
ഗ പര് തി ഞോ ധ നി യ പന്്് ണ സം വി ധാ 

ന ത്്ി ൽ സം ത ്പത്ി അ റി യി ക്്ാ റ ്
ണ്്്. ഇ വി െ കത് ്ഞപ്േ ക്്്േ കെ യന്ം്
ഞോ ക്്് ഡൗ ണ ്കമ ല്്ാം ഞോ ള ണ്്ി ൽ
അ തി ശ യ ക ര മാ യാ ണ ്ര റ യ ്ന്് ത'്'- 
മാ ർ െ സ ്ര റ ഞ്്്. ""ഞ ങ്് ൾ ക്്ി ന്്്
സ ്ര ക്്ി ത ഞോ ധ മ ്ണ്്്. ഒ പ്്ം അ തി 
ഥി മ രയ്ാ േ ന ൽ്്കി യ ്ള്് കൊ ച്്ി ക്്ാ 
ഞോ ടം് മ െ യാ ളി ക ഞോ ടം് ന ദ്്ി യ ്മ ്
ണ്്് എ ന്്് മ ഞോ ർ ക്്്ം''. 

വി മാ ന യാ പത് പ ്ന രാ രം ഭി ക്്് ന്് 
ഞോ കെ നാ ട്്ി ഞെ ക്്് മ െ ങ്്ാ നാ ണ ്തീ 
ര ്മാ നം. ""ഞോ ക്്് ഡൗ ണി ക്്് ത ്െ 
ക്് ത്്ി ൽ ആ റ ്ഞര രാ യി ര ്ന്്് താ മ 
സ ക്്ാ ർ. മ റ്്ി െ ങ്് ളി ൽ നി ന്്് അ ഞ്്് 
ഞര കര ക്്് െി കൊ െീ സ ്കൊ ണ്്് വ ന്് 

താ ണ'്'- 11 ഞര ർ ക്്് േി വ സ വം് ഭ ക്് 
ണ വം് താ മ സ വ ്കൊ ര ്ക്്് ന്് കൊ 
ച്്ി ൽ ഉ െ മ എം. എ സ.് ഷ ഹീ ർ ര റ 
ഞ്്്. ര െ രം് മാ ർ ച്്് 30ന കം മ െ ഞങ് ്
ണ്് വ രാ ണ.് എ ന്്് മ െ ങ്്ാ നാ വ ്കമ ന്്്
ആ ർ ക്്് മ റി യി ല്്. ര ണ മി കല് ്ങ്്ി ലം് മ 
ഹാ വയ്ാ ധി യി ൽ നി ന്്് സ ്ര ക്്ി ത രാ 
ണ ന്് വി ൊ ര മ ്ണ്്ി വ ർ ക്്്. ര െ രം്
ഞക ര ള ത്്ി കെ ത്്് ന്് ത ്ആ േയ്ം. വ െ 
ഞക് ്യി ന്്്യ ക റ ങ്്ി വ ന്് വ ര ്മ ്ണ്്്. മ െ 
ങ്്ാ ന ്ള്് യാ പത്ാ കെ െ വി ല ്ള്് ആ 
ശ ങ്് മാ പത് മാ ണി വ ർ ക്്് ഇ ഞപ് ്ഴ ്ള്് 
ത.് കൊ െീ സം് ആ ഞോ ഗയ് വ ക ്പ്്് ഉ 
ഞേ്ോ ഗ സ്് രം് േി വ സ വ ്കമ ത്്ി ഞോ ഗ
ര രി ഞോ ധ ന ന െ ത്്് ന്്് ണ്്് .

ഫോർട്്്കൊച്്ിയികെകൊച്്ിയിൽഫോംഫറ്്്്യിൽതങ്്്ന്്വിഫേശസഞ്്ാരികൾ.
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മാ പതും 
വാഷിങടൂൺൂൂ:യൂഎസിലലകൂൂൂളൂൂകൂ
ടിലയറൂൂവിലകൂൂിനൂവിശദീകരണവൂ
ോയിമവറൂ്ൂഹൗസ.്യൂഎസിനല
സൂൂിരംതാേസതൂൂിനൂഅറൂരതൂദിവ
സലതൂൂകൂൂൂളൂൂപഗൂീൻൂൂകാർൂൂഡൂഅലര
കൂൂകൾൂൂകൂൂാണൂവിലനകൂൂനൂ്ൂഇനൂൂനല
പരൂസിഡൂ്ൂൂപടൂംപൂവിശദീകരിചൂൂൂ.നൊ
വിഡൂപരൂതിസനൂൂികനളകൂൂൂറിചൂൂൂവി
ശദീകരികൂൂൂനൂൂരതിവൂരപതൂസലമൂൂള
െതൂൂിലാണൂപടൂംരിനൂൂൂവിശദീകര
ണം.ഇലതാനട,നതാഴിൽൂൂഭീഷണിലെ
രിടൂൂആയിരകൂൂണകൂൂിനൂഇതൂൂൂയകൂൂാരട
കൂൂമൂളൂൂകൂടിലയറൂൂനതാഴിലാളിക
ൾൂൂകൂ്ൂആശവൂാസോയി.
നകാവിഡൂ19പരൂതിസനൂൂിമൂലംത
കർൂൂനൂൂൂലരായയൂഎസിലലകൂ്ൂ,ഇെി
നതാഴിൽൂൂലതടിനയതൂൂൂനൂൂവർൂൂകൂ്ൂകൂ
ടിലയറൂൂവിസഅനൂവദികൂൂിനലൂൂനൂൂായി
രൂനൂൂൂ,തിങൂൂളാഴചൂപരൂസിഡൂ്ൂൂപടൂംപൂ
പരൂഖയൂാരിചൂൂത.ൂഎനൂൂാൽൂൂഇതൂഏതൂത
രംവിസകൾൂൂകൂൂാനണലനൂാൂ,എപതൂകാ
ലലതൂൂകൂൂാനണലനൂാൂഒനൂൂൂംവിശദീക
രികൂൂാനംൂപടൂംപൂകൂടൂൂാകൂൂിയിലൂൂ.അതി
നെതിലരഅതൂൂാരാപഷൂൂൂതലതൂൂിൽൂൂപടൂം
രിനെതിലരകടൂതൂൂവിേർൂൂശെങൂൂ
ളാണൂഉയർൂൂനൂൂത.ൂതൂടർൂൂനൂൂാണൂ
വിശദീകരണവൂോയിഇനൂൂനല
പടൂംപൂതനനൂൂരംഗതൂൂൂവനൂൂത.ൂ
വിസെിയപതൂൂൂണംതാതകൂാ
ലികനേനൂൂാണൂആദയൂനതൂൂവിശദീ
കരണം.60ദിവസലതൂൂകൂ്ൂപഗൂീൻൂൂ
കാർൂൂഡൂനരർൂൂേിറൂൂൂംഅനൂവദികൂൂിലൂൂ.
60ദിവസങൂൂൾൂൂകൂൂൂലശഷംസൂൂിതിഗ
തികൾൂൂവിലയിരൂതൂൂിയലശഷംഇ
കൂൂാരയൂംപൂെഃരരിലശാധികൂൂൂനേനൂൂൂം
ഇനൂൂനലപടൂംപൂവയൂകൂൂോകൂൂി.യൂഎ
സിലലകൂൂൂളൂൂപൂതിയവിസകനള
ലൂൂാംെിലരാധികൂൂൂനേനൂൂായിരൂ
നൂൂൂലെരലതൂൂഉണൂൂായിരൂനൂൂആശങൂൂ.
എനൂൂാൽൂൂ,നതാഴിൽൂൂവിസകൾൂൂകൂ്ൂയൂ
എസിൽൂൂസൂൂിരംവിലകൂൂിനലൂൂനൂൂാണൂ
ഇനൂൂനലപരൂസിഡൂ്ൂൂെൽൂൂകിയവിശ
ദീകരണം.

ലരൂയാങയൂാങ:ൂഉതൂൂരനകാറിയൻൂൂചിപതൂ
തൂൂിൽൂൂെിനൂൂൂോറിലപൂാൂയപരൂസിഡൂ്ൂൂ
കിംലജാങൂഉനൂൂിനെകൂൂൂറിചൂ്ൂഇെിയംൂ
ഔലദൂയാഗികവിശദീകരണങൂൂനളാനൂൂൂം
നകാടൂൂാരതൂൂിൽൂൂെിനൂൂൂപൂറതൂൂൂവരൂനൂൂി
ലൂൂ.അതൂനകാണൂൂൂതനനൂൂഎലൂൂാ
ലകാണൂകളിൽൂൂെിനൂൂൂംഅഭയൂൂഹ
ങൂൂളാണൂഉയരൂനൂൂത.ൂഉനൂൂിനൂേ
സത്ിഷക്േരണംസംഭവിനചൂൂ
നൂൂൂംഇെിരാജാധികാരങൂൂളിൽൂൂ
ഇടനരടാൻൂൂകഴിയിനലൂൂനൂൂൂംചി
ലോധയൂേറിലപൂാൂർൂൂടൂൂൂകൾൂൂ.ഹൂദയ
ശസപ്തൂപകൂിയനയതൂടർൂൂനൂൂൂഗൂരൂ
തരോയആലരാഗയൂപരൂശെൂങൂൂളി
ലാണൂകിംഎനൂൂാണൂഒടൂവിൽൂൂപൂ
റതൂൂൂവരൂനൂൂവിവരങൂൂൾൂൂ.ആലരാ
ഗയൂംവീനണൂൂടൂതൂൂാലംൂകൂറചൂൂൂകാല
ലതൂൂകൂ്ൂഭരണതൂൂിൽൂൂഇടനരടൂനൂൂകാ
രയൂതൂൂിൽൂൂഉതൂൂരനകാറിയയിൽൂൂലപൂാൂ
ലംൂആശങൂൂകൾൂൂപരൂചരികൂൂൂനൂൂൂ.ഏകാ
ധിരതിയാനണങൂൂിലംൂകിമൂൂിനൂരാജയൂ
തൂൂൂവലിയസവൂീകാരയൂതയാണൂളൂൂത.ൂ
ഈോസം12വനരഅലദൂൂഹംനരാതൂ
രരിരാടികളിൽൂൂരനങൂൂടൂതൂൂിരൂനൂൂൂ.
14നൂെടനൂൂലദശീയദിൊലോഷങൂൂ
ളിൽൂൂെിനൂൂൂവിടൂൂൂെിനൂൂതൂമൂതലാണൂ
അഭയൂൂഹങൂൂൾൂൂപരൂചരിചൂൂത.ൂഅതിനൂ
ലശഷവംൂഅലദൂൂഹംനരാതൂചട
ങൂൂൂകളിൽൂൂരനങൂൂടൂകൂൂൂകലയാ,എ
വിനടയാനണനൂൂകാരയൂതൂൂിൽൂൂ
നകാടൂൂാരംവിശദീകരികൂൂൂകലയാ
നചയൂൂൂനൂൂിലൂൂ.ഇതാണൂഅഭയൂൂഹങൂൂൾൂൂ

വലിയതലതൂൂിലലകൂൂൂലോകാൻകാരണം.
ഇെിരാജയൂനതൂൂആരൂെയികൂൂൂ
നേനൂൂതാണൂഉതൂൂരനകാറിയ
യകൂൂൂൂപൂറതൂൂൂളൂൂഏറൂൂവംൂവ

ലിയഅലെൂവഷണം.അകനതൂൂവിവരങൂൂൾൂൂലഭികൂൂൂ
കവളനരപശൂേകരോണ.ൂനകാടൂൂാരംരഹസയൂലകൂൂടൂൂയാ
ണ.ൂഅതിനൂളൂൂിൽൂൂെിനൂൂൂംരഹസയൂങൂൂൾൂൂപൂറതൂൂൂവി
ടൂനൂൂതൂവലിയകൂറൂൂകൂതയൂവംൂശികൂൂേരണവൂോയിരൂ
നൂൂൂ.അതൂനകാണൂൂൂതനനൂൂകിമൂൂിനൂൂൂകൂടംൂബാംഗ
ങൂൂനളകൂൂൂറിചൂൂൂലരാലംൂവയൂകൂൂതകൂറവാണ.ൂ
നകാറിയൻൂൂരാജാധികാരെിയേപരൂകാരംരാജര
തെൂികൂ്ൂഅധികാരംലെടാൻൂൂഅവകാശേിലൂൂ.പരൂശ
സത്നകാറിയൻൂൂഗായികയായഭാരയൂറിലസാൾൂൂജൂ
അതൂനകാണൂൂൂതനനൂൂഅതൂൂഃപൂരതൂൂിനൂളൂൂിൽൂൂെിശ
ബൂൂയാണ.ൂഉൻൂൂ-ജൂദമൂൂതികൾൂൂകൂൂൂമൂനൂ്ൂആൺേകൂൂ
ൾ.മൂതൂൂവൻൂൂകിംജൂഇആണൂഅടൂതൂൂകിരീടാവ
കാശി.എനൂൂാൽൂൂപരൂായംരതൂൂൂവയസിൽൂൂതാനഴോ
പതൂം.െിയേപരൂകാരംരാജാവാകാൻൂൂകഴിയിലൂൂ.കിമൂൂി
നൂൂൂസലഹാദരങൂൂളിൽൂൂആനരങൂൂിലംൂഇടകൂൂാലരാജാ
വായി,കിംജൂഇയകൂൂൂൂപരൂായപൂർൂൂതൂൂിയാകൂനൂൂതൂവ
നരറീജൂ്ൂൂഭരണാധികാരിയായിതൂടരാം.രലകൂ,ൂഅ
ങൂൂനെനയാരൂകീഴവൂഴകൂൂംവടകൂൂൻൂൂനകാറിയയൂനട70
വർൂൂഷനതൂൂചരിപതൂതൂൂിലിലൂൂ.
രാജഭരണതൂൂിൽൂൂകീഴിലൂളൂൂവടകൂൂൻൂൂനകാറിയയി
നലകേയൂൂണിസൂ്ൂൂൂരാർൂൂടൂൂിവർൂൂലകൂൂഴസൂ്രാർൂൂടൂൂിഒഫൂനകാ
റിയഎനൂൂാണൂഅറിയനപൂൂടൂനൂൂത.ൂഈരാർൂൂടൂൂിയൂനട
നരാളിറൂ്ൂബയൂൂലറാഅംഗവംൂകിംലജാങൂഉനൂൂിനൂൂൂഏ
റൂൂവംൂഅടൂപൂൂമൂളൂൂകൂടംൂബാംഗവൂോയസലഹാദരി
കിംലയാലജാങൂൂിൊണൂസാധയൂതലയനറ.രലകൂ,ൂ
ലയാഇതൂവനരസലഹാദരനെകൂൂൂറിലചൂാൂനകാടൂൂാര
തൂൂിനലസവൂകാരയൂതകനളകൂൂൂറിലചൂാൂേിണൂൂിയിലടൂൂയിലൂൂ.
കിംസർൂൂവപരൂതാരിയായിരൂനൂൂലപൂാൂൾസലഹാദരിനയ
െയതപതൂൂൂഉചൂൂലകാടിയിലംൂസൂപരൂധാെലവദികളിലംൂ
രരിചയനപൂൂടൂതൂൂി,തനൂൂൂരിൻൂൂഗാേിയാനണനൂൂൂസൂ
ചിപൂൂിചൂൂിരൂനൂൂൂ.
യൂഎസ്പരൂസിഡൂ്ൂൂലഡാണൾൂൂഡൂപടൂംപ,ൂമചെീ
സ്പരൂസിഡൂ്ൂൂസീജിൻൂൂരിങൂഎനൂൂിവരൂോയികിം
ലോങൂഉനൂൂിനൂൂൂലെതൂതവൂതൂൂിൽൂൂെടനൂൂഉചൂൂലകാടിക
ൾൂൂ,ദകൂൂിണനകാറിയയിൽൂൂെടനൂൂസന്രഷയൂൽൂൂഒളിം
രികസൂ്തൂടങൂൂിയവയിൽൂൂലയായൂനടസാനൂൂിധയൂം

ലലാകംപശൂദൂൂിചൂൂിരൂ
നൂൂൂ.പരൂലതൂയകിചൂ്ൂ,ഇ
തൂൂരംലവദികളിൽൂൂനകാടൂൂാ
രതൂൂിനലസപ്തൂീകൾൂൂബഹൂദൂരംഅകനലെിനൂൂിരൂ
നൂൂസാഹചരയൂതൂൂിൽൂൂ.ഭരണതലതൂൂിലംൂസലഹാദര
നെസഹായികൂൂാൻൂൂലയാഎലപൂാൂഴംൂഒപൂൂമൂണൂൂായിരൂ
നൂൂൂ.െയതപതൂൂൂകാരയൂങൂൂളിലടകൂൂംഉനൂൂിനൂൂൂഉരലദശ
കകൂടിയാണൂലയാ.
ഉനൂൂിനൂൂൂരിതാവൂകിംലജാങൂഇലിനൂേനറൂാൂരൂ
സപ്തൂീയിൽൂൂജെിചൂൂകിംലജാങൂൊംരിതാവൂോയിക
ലഹതൂൂിലായിരൂനൂൂിനലൂൂങൂൂിൽൂൂഉനൂൂിനെകൂൂാൾൂൂമൂൻൂൂലര
അലദൂൂഹംകിരീടാവകാശിആകൂോയിരൂനൂൂൂ.എനൂൂാ
ൽൂൂചൂതാടൂൂതൂൂിലംൂേദയൂതൂൂിലംൂേയകൂൂൂേരൂനൂൂിലംൂഅ
േിതാലവശംകയറി,ഉനൂൂതൂൂെഗരോയേകൂൂാവൂവിലല
കൂൂൂൊടൂകടതൂൂനപൂൂടൂൂൊം,അർൂൂധസലഹാദരൻൂൂഉനൂൂി
നൂൂൂകടൂതൂൂവിേർൂൂശകനൂോയിരൂനൂൂൂ.
തനൂൂൂസിംഹാസെതൂൂിനൂനവലൂൂൂവിളിഉയർൂൂതൂൂാ
ൻൂൂകിംലജാങൂൊംപശൂേികൂൂൂനൂൂൂഎനൂൂലതാനൂൂലിലാ
ണൂ2017ൽൂൂവാടകനകൂാൂലയാളികനളെിലയാഗിചൂ്ൂേ
ലലഷയൂൻൂൂസലസൂൂാെോയകവൂാലാലംപൂർൂൂവിോെ
തൂൂാവളതൂൂിൽൂൂവചൂ്ൂഉൻൂൂഅലദൂൂഹനതൂൂവധിചൂൂത.ൂസം
ഭവതൂൂിനൂലശഷംഉതൂൂരനകാറിയൻൂൂതലസൂൂാെോ
യലരൂയാങയൂാങൂൂിലലകൂൂൂരറനൂൂൊലൂഉതൂൂരനകാറിയ
ൻൂൂരൗരനൂൂാരാണൂനകാലരാതകതൂൂിനൂഉതൂൂരവാദി
കനളനൂൂൂരിനൂൂീടൂകനണൂൂതൂൂി.ഇലദൂൂഹതൂൂിനൂൂൂേകൻൂൂ
കിംആൻൂൂലസാൾൂൂരിതാവിനൂെഷൂൂോയകിരീടതൂൂി
ൽൂൂലൊടൂൂമൂളൂൂയാളാണ.ൂരലകൂ,ൂഅധികാരതൂൂിലല
കൂൂൂളൂൂലസാളിനൂൂൂഅകലംവളനരകൂടൂതലംൂ.
ഉനൂൂിനൂൂൂലെർൂൂസലഹാദരൻൂൂകിംലജാങൂലകാളിൊ
ണൂേനറൂാൂരൂസാധയൂത.എനൂൂാൽൂൂ,രാപഷൂൂൂീയംഒടൂൂൂംഇഷൂൂ
നപൂൂടാതൂൂലകാൾൂൂ,േികനചൂാൂരൂഗിറൂൂാറിസൂൂൂൂാണ.ൂഇതിനൂ
മൂൻൂൂപംൂഉനൂൂിനൂൂൂരിൻൂൂഗാേിഎനൂൂൂലകൾൂൂകൂൂൂലമൂാൂ
നഴാനകൂൂലകാളംൂകൂടംൂബവംൂഅതിനെഎതിർൂൂകൂൂൂ
കയായിരൂനൂൂൂരതിവ.ൂഇലപൂാൂഴംൂഅതൂതനനൂൂയാ
ണൂസംഭവികൂൂൂകഎനൂൂാണൂദകൂൂിണനകാറിയയി
ൽൂൂെിനൂൂൂളൂൂോധയൂേങൂൂളൂനടധാരണ.

ലോക്ഡൗണിലം്
ഓട്്ംനിലയക്്്ാതെആനവണ്്ി..!

പി.ബി.ബിച്്്
തിരൂവെതൂൂപൂരം:സംസൂൂാെതൂ്ൂലോകൂഡൗ
ണിൽനപൂൂടൂ്ൂസേസത്ലേഖലയംൂലോകൂൂായിരി
കൂൂൂലപൂൂഴംൂനകഎസആ്ർടിസിയിൽഓടൂൂംതൂട
രൂകയാണ.ൂആലോഗയൂപരൂവർതൂൂകനരവിവിധ
സൂൂലങൂൂളിനലതൂൂികൂൂാൻഒരൂവിഭാഗംസർവീ
സ്െടതൂൂൂലപൂൂൾ,തകരാറൂണൂൂാവാതിരികൂൂാൻ
അതതൂഡിനപൂൂകൾകൂൂൂളൂൂിൽഅലങൂൂടൂൂൂേി
ലങൂൂടൂൂൂംഓടൂകയാണൂേറൂൂൂബസൂകൾ.ഇതിനെ
ലൂൂാംപൂറലേസർവീസ്െിലചൂൂതിൊൽജീവെ
കൂൂാരൂനടശമൂൂളവിതരണംഅടകൂൂമൂളൂൂസാമൂൂ
തൂൂികപരൂശെൂങൂൂൾരരിഹരികൂൂാനംൂജീവെ
കൂൂാരൂനടസൂരകൂൂഉറപൂൂികൂൂാനംൂനെലടൂൂടൂൂലോടൂ
കയാണൂഉലദൂോഗസൂൂരംൂ.
എലൂൂാഡിനപൂൂകളിലംൂഎലൂൂാബസൂകളംൂദി
വലസെഓടിചൂ്ൂനടസൂ്ൂൂൂനചയൂൂൂനൂൂതിൊയിജീവെ
കൂൂാനരെിലോഗിചൂൂിടൂൂൂനണൂൂനൂ്ൂലൊർപൂൂലറഷൻ
ഉലദൂോഗസൂൂർനേനപൂടാവാർതൂൂലോടൂരറ
ഞൂൂൂ. ബസൂകൾഓടിചൂൂൂബാറൂൂറിചാർജാ
കൂൂാനംൂബസിനൂതകരാറിനലൂൂനൂ്ൂഉറ
പൂൂൂവരൂതൂൂാനംൂമപൂഡവർോനര
യംൂ,തകരാറൂനണൂൂങൂൂിൽര
രിഹരികൂൂാൻനേകൂൂാ

െികൂൂൽസൂൂൂൂാ

ഫൂകനളയംൂെിലോഗിചൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.രരിലോധെഉ
റപൂൂൂവരൂതൂൂാൻഡിനപൂൂഎൻജിെിയർോരംൂ
ഡയൂൂടൂൂിയിലൂണൂ്ൂ.ആലോഗയൂവകൂപൂൂിനൂൂൂെിർലദശ
ങൂൂൾരാലിചൂൂൂനകാണൂൂാണിവർഡയൂൂടൂൂിലോകൂൂൂ
നൂൂത.ൂ
വീടിെടൂതൂൂൂളൂൂഡിനപൂൂകളിൽ20-30ശതോ
െംജീവെകൂൂാർരണൂൂൂഷിഫറൂൂൂാുകളായിഓലോദി
വസവംൂോറിോറിവരൂനൂൂതരതൂൂിലാണൂപകൂേീ
കരണം.ഗയൂാനരജൂകളിലംൂവർകൂ്ൂലോപൂൂൂകളി
ലംൂരതിവൂലോനലബസൂകളൂനടഅറൂൂകൂറൂൂപൂൂ
ണികളംൂേറൂൂൂംെടകൂൂൂനൂൂൂ.സർവീസ്ആരംഭി
കൂൂൂലപൂൂൾജീവെകൂൂാർകൂൂൂധരികൂൂാനൂളൂൂോ
സക്ൂകളംൂവിവിധറീജയൂണൽവർകൂ്ൂലോപൂൂൂക
ളിൽജീവെകൂൂാർതനനൂൂതയാറാകൂൂൂനൂൂൂ.ഒരൂല
കൂൂലതൂൂളംോസക്ൂകൾഒരൂകൂൂാൊണൂതീരൂ
ോെം.
അലതസേയം,ലോകൂഡൗണിനൂലശഷംസർ
വീസ്ആരംഭികൂൂൂലപൂൂൾകലകൂൂൻകൂറയൂനേ
നൂൂതാണൂലൊർപൂൂലറഷൂൂൂആശങൂൂ.ബസൂകൾ
ഓടിതൂൂൂടങൂൂിയാൽകിടൂൂാവൂനൂൂവരൂോെംഇ
നൂൂെനചൂൂലവിനൂലോലംൂതികയാെിടയിനലൂൂ
നൂൂൂം,സർകൂൂാരിൽെിനൂൂൂസാമൂൂതൂൂികസഹാ
യംലതലടണൂൂിവരൂനേനൂൂൂംനകഎസആ്ർ
ടിസിോനെജനൂേൂ്ൂൂവയൂകൂൂോ
കൂൂികൂൂഴിഞൂൂൂ.

അകലംരാലികൂൂണനേനൂൂവയൂവസൂൂയനൂസരിചൂ്ൂ
രരോവധി28ലരനരോപതൂലേകൂനറകൂൂാലലതൂൂ
നകൂൂങൂൂിലംൂഒരൂബസിൽകയറൂൂാൊവ.ൂഇതൂക
ലകൂൂനെകാരയൂോയിതൂൂനനൂൂബാധികൂൂൂനേനൂൂ
തിൊൽമൂനൂൂിനോനൂൂൂസർവീസൂകൾോപതൂം
തൂടകൂൂതൂൂിൽെടതൂൂാൊണൂആലോചെ.
സഹായംലഭിചൂൂിനലൂൂങൂൂിൽഈസർവീസൂ
കൾകൂൂൂളൂൂഇനൂൂെംെിറയകൂൂൂലംൂപരൂതിസ
നൂൂിയിലാകംൂ.ബസ്ഓടാതൂൂതിൊൽജീ
വെകൂൂാർകൂ്ൂഈോസനതൂൂശമൂൂളംെ
ൽകൂനൂൂതിൊയിസർകൂൂാരിനെസേീ
രിചൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.2011നൂലശഷംശമൂൂളര
രിഷക്രണംലോലംൂെടപൂൂിലാ
കൂൂാതൂൂതിൊൽസാലറിചല
ഞൂ്ൂകൂടിനയതൂൂൂനൂൂലോനട
ജീവെകൂൂാരൂനടകാരയൂം
കൂടൂതൽരരൂങൂൂലി
ലാകൂനേനൂ്ൂഭരണ
രകൂൂയൂണിയ
നൂകളംൂരറ
യൂനൂൂൂ.

25 ലകുും കടനു്ു
യൊവിഡ ുബാധിതർ കടുതുൽ

ഇളവകുൾ
പരുഖയുാരിചു്ു ഗകപദുുു
സർകുുാർ
െയൂൂഡൽഹി:ലോകൂഡൗണിൽകൂടൂതൽ
ഇളവൂകൾആഭയൂതൂൂരേപതൂൂൂാലയംപരൂഖയൂാരി
ചൂൂൂ.രാഠപൂസത്കങൂൂൾ,ഇലകൂപടൂികൂഫാനൂ
കൾ,കൂഷിസാേിപഗൂികൾഎനൂൂിവവിൽകൂൂൂ
നൂൂകടകൾതൂറകൂൂാം.കാർഷികലേഖലയൂ
ോയിബനൂൂനപൂൂടൂൂകൂടൂതൽലേഖലകളിൽ
ഇളവൂണൂ്ൂ.നപൂബഡൂഫാകറൂൂൂറികൾ,െഗരപരൂ
ലദശങൂൂളിനലധാെയൂങൂൂൾനോടികൂൂൂനൂൂേി
ലൂൂൂകൾഎനൂൂിവയകൂൂൂൂംപരൂവർതൂൂെംപൂെ
രാരംഭികൂൂാം.ഭകൂൂൂയസംസക്രണപൂൂാനൂൂൂൂക
ൾകൂൂൂംപരൂവർതൂൂൊനൂേതി.
രാകൂ്ൂഹൗസസ,്വിതൂൂൂകളൂനടയംൂ
ലോർടൂൂികൾചൂൂർഉതരൂനൂൂങൂൂളൂനടയംൂരരി
ലോധെ-പടൂീറൂ്ൂനേൂ്ൂൂസൗകരയൂം,കാർഷിക
ലേഖലയൂോയിബനൂൂനപൂൂടൂൂഗലവഷണംഎ
നൂൂിവയംൂലോകൂഡൗണിൽെിനൂ്ൂഒഴിവാ
കംൂ.ലതെീചൂൂകൂൂൂടൂകളംൂലതനംൂനൊണൂൂൂ
ലോകൂനൂൂതിനംൂഅനൂേതി.വെംവകൂപൂ്ൂ
ഓഫിസൂകൾ,വെവതകൂരണപരൂവർതൂൂെ
ങൂൂൾഎനൂൂിവയകൂൂൂൂംതടസേിലൂൂ.
പരൂീനരയഡൂൂനോമബൽലോണൂകളൂ
നടറീചാർജിങൂസൗകരയൂവംൂഇളവിൽഉൾ
നപൂൂടൂനൂൂൂണൂ്ൂ.സാമൂഹികഅകലംരാലി
കൂൂൂനൂൂതടകൂൂംെിബനൂൂെകലോനടയാണൂ
ഇളവൂകൾഅനൂവദിചൂൂിരികൂൂൂനൂൂത.ൂഇതൂൂൂയ
കൂൂാരായകപൂൂൽജീവെകൂൂാർകൂ്ൂതൂറമൂഖ
ങൂൂളിൽവരാനംൂലോകാനൂമൂളൂൂസൗകരയൂ
വംൂഅനൂവദിചൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.ചരകൂൂൂകപൂൂലൂകളി
നലപകൂൂലചഞൂ്ൂഒഴിവാകൂൂാൊവാതൂൂസാഹ
ചരയൂതൂൂിലാണിത.ൂലോകറൂൂൂറൂനടരരിലോ
ധെയടകൂൂംെിബനൂൂെകലോനടയാണിത.ൂ

യസപസുിസ ്മരനുു്ു യൊവിഡ ുഗോേികൾകു്ു; 
രരീകുുണതുുിന ുഇതുുുയയംു
െയൂൂഡൽഹി:നൊവിഡൂ19നെകീഴട
കൂൂാനൂളൂൂവാകസൂിൻെിർോണതൂൂിൽ
സവൂതൂൂംരരീകൂൂണങൂൂളൂോയിഇതൂൂൂയ
യംൂ.രകൂൂതൂൂിനലഅണൂബാധമൂലമൂ
ണൂൂാകൂനൂൂനസപസൂിസ്ലോഗതൂൂിനൂ
പരൂതിവിധിയായിഉരലോഗികൂൂൂനൂൂ
നസപസൂിവാകൂഎനൂൂേരൂനൂ്ൂനൊവി
ഡൂലോഗികളിൽരരീകൂൂികൂൂാൊണൂ
തീരൂോെം.രണൂൂൂലോഗങൂൂളംൂശരീര
ലൊശങൂൂനളസോെോയരീതിയിലാ
ണൂആപകൂേികൂൂൂനൂൂനതനൂൂകനണൂൂതൂൂലി
ൽെിനൂൂാണൂനൊവിഡൂചികിതൂൂാരം
ഗതൂൂൂെിർണായകോലയകൂൂാവൂനൂൂര
രീകൂൂണം.
അഹമൂൂദാബാദൂആസൂൂാെോയേരൂ
നൂൂൂകമൂൂെികാഡിലൂൂഫാർൂൂേസയൂൂടൂൂികൂൂ
ലംൂസിഎസ്ഐആറംൂലചർൂൂനൂ്ൂഎ
യിംസിൽൂൂ50ലോഗികളിൽൂൂഈേരൂ
നൂൂൂരരീകൂൂികൂൂൂനേനൂൂാണൂറിലപൂൂർടൂ്ൂ.
െിലവിൽഅതീവഗൂരൂതരാവസൂൂയി
ലായപഗൂാംനെഗറൂൂിവൂനസപസൂിസ്ലോ
ഗികൾകൂൂൂെൽകൂനൂൂതാണൂനസപസൂി
വാക.ൂപരൂതിലോധവയൂവസൂൂനയതടൂൂിയൂ
ണർതൂൂൂനൂൂനസപസൂിവാകൂശരീരലൊ
ശങൂൂളിൽമസലറൂൂകൂൂിനൂകളൂനട(ഏ
നോരൂഅണൂബാധയകൂൂൂൂനേതിലരപരൂ

തിലോധംസൂഷൂൂികൂൂാനൂളൂൂസലദൂൂശം
ശരീരലൊശങൂൂൾകൂൂൂെൽകൂനൂൂതൂ
മസലറൂൂകൂൂിനൂകളാണ.ൂ)
അണൂബാധയനൂകൂൂതിലരനോരൂതാ
ൻസലദൂൂശംെൽകൂനൂൂമസലറൂൂകൂൂി
നൂകൾരകൂൂതൂൂിലലകൂ്ൂഅെിയപതൂൂൂിത
ോയിപരൂവഹികൂൂൂനൂൂഅവസൂൂ
യൂണൂൂാകാറൂണൂ്ൂപഗൂാംനെഗ
റൂൂിവൂനസപസൂിസ്ലോ
ഗികളിൽ.ഇലോനട,
പരൂതിലോധവയൂവ
സൂൂഅതിശകൂൂോ
യിപരൂതിപരൂവർതൂൂ
െംെടതൂൂൂകയംൂ
ലോഗംബാധിചൂൂ
തംൂഅലൂൂാതൂൂതൂോ
യമൂഴൂവൻലൊശ
ങൂൂനളയംൂെശിപൂൂികൂൂൂ
കയംൂനചയൂൂൂം.മസ
ലറൂൂകൂൂിനൂകളൂനടഇതൂൂരം
അെിയപതൂൂൂിതോയപരൂവർതൂൂെം
തടയൂകയാണൂനസപസൂിവാകൂഎനൂൂേ
രൂനൂൂൂനചയൂൂൂനൂൂത.ൂഇതൂവഴിപരൂതിലോ
ധവയൂവസൂൂയൂനടതീപവൂോയപരൂതിപരൂവ
ർതൂൂെതൂൂിനൂൂൂലവഗംകൂറയൂകയംൂെ
ലൂൂലൊശങൂൂൾെശികൂൂൂനൂൂതൂതടയൂക

യംൂനചയൂൂൂം.മസലറൂൂകൂൂിൻലറൂൂൂൂം
എനൂൂഈഅവസൂൂനൊവിഡൂ19ലോ
ഗികളിലംൂകാണൂനൂൂൂണൂ്ൂ.ഈസാഹച
രയൂതൂൂിലാണൂനൊലോണമവറസ്
ബാധിതരിലംൂനസപസൂിവാകൂഉരലോ
ഗികൂൂൂനൂൂതൂരരിഗണികൂൂൂനൂൂത.ൂ

എനൂൂാൽ,നൊവിഡൂബാധി
ചൂൂൂഗൂരൂതരാവസൂൂയിലായ
വരിൽോപതൂലേതൂടകൂൂ
തൂൂിൽഇതൂരരീകൂൂി
കൂൂൂ.പഡൂഗൂകൺലപൂോള
ർജെറൽഒഫൂഇതൂൂൂയ
(ഡിജിജിഐ)യൂനട
അനൂേതിലഭിചൂൂാലൂ
ടൻആശൂരപതൂികളി
ൽരരീകൂൂണംതൂട
ങൂൂൂം.നസപസൂിവാകൂൂി
നൂരാർശവൂഫലങൂൂളിനലൂൂ
നൂൂൂസിഎസഐ്ആർഡ
യറകറൂൂൂർജെറൽലോ.ലശ

ഖർസി.േനഡൂ.ൂ
െയൂൂഡൽഹിയിലംൂലോപൂൂാലിലൂമൂ
ളൂൂഎയിംസിലാണൂരരീകൂൂണംെട
തൂൂൂനയനൂൂാണൂറിലപൂൂർടൂ്ൂ.അടൂതൂൂര
ണൂ്ൂോസതൂൂിനൂളൂൂിൽൂൂേനൂഷയൂശരീര
തൂൂിൽൂൂരരീകൂൂിചൂൂതിനൂൂൂഫലങൂൂൾൂൂലഭി

കൂൂൂനേനൂ്ൂഐഐഎഎംഡയറകറൂൂൂർൂൂ
രാംവിശവൂകർൂൂേ.നസപൂസിവാകൂവിക
സിപൂൂിനചൂൂടൂതൂൂതൂഐഐഎഎമൂൂാണ.ൂ
രകൂൂതൂൂിനലഅണൂബാധയകൂൂൂൂളൂൂേ
രൂനൂൂായാണൂഇതൂവികസിപൂൂിചൂൂത.ൂനസ
പൂസിസ്എനൂൂഈലോഗവംൂനൊലോ
ണമവറസംൂതമൂൂിൽൂൂസോെതകളൂ
നണൂൂനൂ്ൂലോകറൂൂൂർൂൂോർൂൂരറയൂനൂൂൂ.ര
ണൂൂിലോടംൂശരീരംഒലരതരതൂൂിലാണൂ
പരൂതിലോധപരൂവർൂൂതൂൂെംെടതൂൂൂനൂൂത.ൂ
അതൂനൊണൂ്ൂഅലതേരൂനൂ്ൂനൊലോ
ണയൂനകൂൂതിനരയംൂവിജയികൂൂൂനേനൂൂൂം
ലോ.വിശവൂകർൂൂേരറഞൂൂൂ.ലെരനതൂൂ
ഇതൂരകൂൂദൂഷയൂതൂൂിനൂഉരലോഗിചൂൂ
ലപൂൂൾൂൂ11ശതോെംലോഗികൾൂൂകൂൂൂം
പൂർൂൂണോയംൂലഭദോയിരൂനൂൂൂ.55.5ശ
തോെംലരർൂൂകൂൂൂംവലിയലോതിൽൂൂ
ലോഗനതൂൂപരൂതിലോധികൂൂാൻൂൂസാധി
ചൂൂൂ.േരണെിരകൂ്ൂഇലോനടകൂറയകൂൂൂാ
നംൂസാധിചൂൂൂ.നവൂൂൂിലലറൂൂറിൽൂൂകിടകൂൂൂ
നൂൂദിവസങൂൂൾൂൂനസപൂസിവാകൂഉര
ലോഗിചൂൂാൽൂൂകൂറയംൂ.ഇതൂനരനടൂൂനൂ്ൂ
ലോഗമൂകൂൂിലെടൂനൂൂതിനൂൂൂലകൂൂണ
ോണ.ൂരണൂൂാേതൂലോഗംവരൂനൂൂതിനെ
യംൂഇതൂപരൂതിലോധികൂൂൂനേനൂൂൂംഅ
ലദൂൂഹം.

ഹൈ  ഗപുോ  കസുി
ഗലു ു ഗോ  കവുീ  ൻ 
"അ  ദഭു ു ത മ  ര ു നുു  ലുു'
വാഷിങടൂൺ:േലലറിയപരൂതിലോധേരൂ
നൂൂായമഹലപൂോകസൂിലലൂൂലോകവൂീൻ
നൊവിഡൂ19ലോഗശേെതൂൂിനൂവഴിവ
യകൂൂൂൂനൂൂിനലൂൂനൂ്ൂറിലപൂൂർടൂ്ൂ.പബൂിടൂൂെിൽ
ൊഷണൽഇൻസൂൂൂൂിറൂൂൂയൂടൂ്ൂഒഫൂനഹൽ
തൂൂിനൂൂൂരിനൂൂൂണലോനടെടനൂൂരഠെ
ോണൂമഹലപൂോകസൂിലലൂൂലോകവൂീൻ
നൊവിഡിനൂളള"അദഭൂൂതേരൂനൂൂ'നലൂൂ
നൂ്ൂരറയൂനൂൂത.ൂഇതൂൂൂയയിൽസമൂൂർദം
നചലൂതൂൂിമൂനൂൂൂലൊടിഗൂളികകൾയൂ
എസ്ഇറകൂൂൂേതിനചയതൂതിനൂരിനൂൂാ
നലയാണൂപൂതിയരഠെം.റിലപൂൂർടൂൂി
നെകൂൂൂറിചൂ്ൂഅറിയിനലൂൂനൂൂൂംഇകൂൂാരയൂം
രരിലോധികൂൂൂനേനൂൂൂംയൂഎസ്പരൂസി
ഡൂ്ൂൂലോണൾഡൂപടൂംപ.ൂഎചൂ്ൂഐവിേ
രൂനൂ്ൂകലലപതൂയംൂഇൻൂൂഫൂളൂവൻൂൂസ
യകൂൂ്ൂഉരലോഗികൂൂൂനൂൂആർൂൂബിലോ
ളംൂനൊലോണനയപരൂതിലോധികൂൂിനലൂൂ
നൂ്ൂകഴിഞൂൂദിവസംമചെകനണൂൂതൂൂി
യിരൂനൂൂൂ.86ലരരിലാണൂഈേരൂനൂ്ൂര
രീകൂൂിചൂൂത.ൂ34ലരർൂൂകൂ്ൂകലലപതൂയംൂ35
ലരർൂൂകൂ്ൂആർൂൂബിലോളൂോണൂെൽൂൂകി
യത.ൂബാകൂൂി17ലരർൂൂകൂ്ൂനവറംൂഐ
സിയൂസംവിധാെംോപതൂോണൂെൽൂൂകി
യത.ൂഎനൂൂാൽൂൂഒരാളിലംൂകാരയൂോയോ
റൂൂംപരൂകടോയിടൂൂിനലൂൂനൂ്ൂകനണൂൂതൂൂിയിരൂ
നൂൂൂ.അതിെിനട,യൂഎസംൂഓസ്ലപൂടലി
യയംൂനൊലോണയൂനകൂൂതിലരബിസി
ജിവാകൂസിൻരരീകൂൂികൂൂാൻൂൂഒരൂങൂൂൂ
നൂൂതായംൂറിലപൂൂർടൂൂൂണൂ്ൂ.

ലോകനതൂൂനൊവിഡൂബാധിതരൂനടഎ
ണൂൂം25ലകൂൂംരിനൂൂിടൂൂൂ.നോതൂൂംേരണംഒ
ലനൂൂമൂകൂൂാൽലകൂൂവംൂകടനൂൂൂ.ഇനൂൂനല
മവകൂലനൂൂരനതൂൂസൂൂിതിവചൂ്ൂനോതൂൂം
നൊവിഡൂബാധിതർ25,85,195.േഹാോരി
ജീവനെടൂതൂൂവരൂനടഎണൂൂം1,79,839.
മവറസിനൂൂൂപരൂധാെലോടൂ്ൂസല്ോടൂൂൂകളാ
യഇറൂൂലി,സന്രയൻൂ,െയൂൂലോർകൂ്ൂ(അനേ
രികൂൂ)എനൂൂിവിടങൂൂളിൽപരൂതിദിെേരണ
സംഖയൂയംൂആശൂരപതൂിയിൽപരൂലവശി
പൂൂികൂൂൂനൂൂവരൂനടഎണൂൂവംൂകൂറഞൂൂി
ടൂൂൂനണൂൂങൂൂിലംൂആശങൂൂയകൂൂ്ൂഅറൂതി
യായിടൂൂിലൂൂ.സിംഗപൂൂൂർലോലൂളൂൂ
സൂൂലങൂൂളിൽവീണൂൂൂംലോഗഭീഷ
ണിവർധികൂൂൂനൂൂതൂലോകനതൂൂ
െടൂകൂൂൂനൂൂൂ.ഒരികൂൂൽെിയ
പതൂൂൂിചൂൂൂെിർതൂൂിയനൊവിഡൂ
വീണൂൂൂംഭീഷണിവർധിപൂൂിചൂൂ
ലോനടലോകൂഡൗൺജൂ
ൺവനരെീടൂൂൂനേനൂ്ൂസിംഗ
പൂൂൂർപരൂഖയൂാരിചൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.
ലോകൂഡൗൺസാമൂൂ
തൂൂികവയൂവസൂൂനയഗൂരൂ
തരോയിബാധികൂൂൂനേനൂൂ
ആശങൂൂവളരൂലപൂൂൾരല
രാജയൂങൂൂളംൂെിയപതൂൂൂണ
ങൂൂളിൽഇളവൂകൾപരൂഖയൂാ
രിചൂൂൂരംഗനതൂൂതൂൂി.നബർ
ലിെിൽനചറിയലോപൂൂൂക
ൾവീണൂൂൂംതൂറനൂൂൂ.നഡനൂൂാ
ർകൂൂൂംഓസപ്ടൂിയയംൂകൂടൂത
ൽഇളവൂകൾപരൂഖയൂാരിചൂൂൂ.
പഫൂാൻസിലംൂഇളവൂകളൂണൂ്ൂ.
യൂഎസിനലചിലലസൂൂൂൂറൂൂൂകളംൂഇ
ളവൂകൾെൽകി.നസർബിയഓപൂൂ
ൺഎയർഫൂഡൂോർകൂൂറൂൂൂകൾഇനൂൂ
നലതൂറനൂൂൂ.ലോർജിയയിൽജിമൂൂൂക
ളംൂസലൂണൂകളംൂഉടൻതൂറകൂൂൂനേനൂൂൂ
പരൂഖയൂാരിചൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.ലൊടികൂൂണകൂൂിൊളൂക
ൾനോഴിൽരഹിതരായതിനൂൂൂെിരാശയംൂ
അകൂൂേയംൂരലരാജയൂങൂൂളിലംൂഉയർനൂൂൂ
തൂടങൂൂിയിടൂൂൂനണൂൂനൂൂാണൂറിലപൂൂർടൂൂൂകൾ.
ഈരശൂൂാതൂൂലതൂൂിൽഇെിനയങൂൂനെഎ
നൂൂൂതലപൂകഞൂ്ൂആലോചികൂൂൂകയാണൂ
സർകൂൂാരൂകൾ.

പരുധാനമപതുുുിയയ
പരുശംസിചു്ു 
ബിൽ ഗേറു്ുസ്
െയൂൂഡൽഹി:നൊവിഡൂപരൂതിലോധതൂൂിനൂ
സവൂീകരിചൂൂെടരടികളൂനടലരരിൽപരൂധാെ
േപതൂൂൂിെലരപദൂൂൂലോദിനയപരൂശംസിചൂ്ൂമേ
ലപൂൊലോഫറൂൂ്ൂസൂൂാരകൻബിൽലഗറൂ്ൂസ.്
പരൂധാെേപതൂൂൂിനകൂൂഴൂതിയകതൂൂിലാണൂലക
പദൂൂൂസർകൂൂാർസവൂീകരിചൂൂെടരടികനളബി
ൽലഗറൂ്ൂസ്പരൂലതൂയകംരരാേർശിചൂൂത.ൂരാജയൂ
വയൂാരകഅടചൂൂിടൽ,വിപൂലോയരരിലോ
ധെ,ലോടൂ്ൂസല്ോടൂൂൂകൾകനണൂൂതൂൂിസമൂൂ
ർകൂൂവിലകൂൂിലാകൂൂൂക,ലോഗീരരിചരണം,
കൂടൂതൽരണംവകയിരൂതൂൂിആലോഗയൂ
രംഗനതൂൂകൂടൂതൽശകൂൂോകൂൂൂക,ഡിജിറൂൂ
ൽോർഗങൂൂളൂനടഉരലോഗംതൂടങൂൂിഎലൂൂാ
രംഗതൂൂൂംസർകൂൂാർേികചൂൂെടരടികളാ
നണടൂതൂൂനതനൂ്ൂകതൂൂിൽരറയൂനൂൂൂ.
നൊവിഡൂലോഗികനളകനണൂൂതൂൂാനംൂ
സമൂൂർകൂൂപൂൂടൂൂികയൂണൂൂാകൂൂാനംൂആലോഗയൂ
ലേഖലയൂോയജെങൂൂളൂനടബനൂൂംഎളൂപൂൂ
ോകൂൂാനംൂആലോഗയൂലസതൂആപൂ്ൂസജൂൂ
ോകൂൂിയതിനെയംൂബിൽലഗറൂ്ൂസ്പരൂശംസി
കൂൂൂനൂൂൂണൂ്ൂ.

ഇളവകുളമുായി
കർണാടക
ബംഗളൂര:ൂലോകൂഡൗണിൽകർണാടക
ചിലഇളവൂകൾപരൂഖയൂാരിചൂൂൂ.ഐടി-അനൂ
ബനൂൂലേഖലകളിൽഅതയൂാവശയൂംസൂൂൂൂാഫി
നെവചൂ്ൂപരൂവർതൂൂികൂൂാം.ചിലെിർോണ
പരൂവർതൂൂെങൂൂൾ,രാനകൂൂജിങ,ൂനൊറിയർ
സർവീസ്തൂടങൂൂിയലേഖലകളിലംൂപരൂവർ
തൂൂെതൂൂിനൂഅനൂേതിെൽകിയിടൂൂൂണൂ്ൂ.
ലോടൂ്ൂസല്ോടൂൂൂകളിൽഇതൂബാധകേലൂൂ.ഇ
ലകൂപടൂിഷയൂൻ,ഐടിറിപൂൂയർ,പൂൂംബർോർ,
ലോലടൂൂർനേകൂൂാെികൂൂൂകൾ,ആശാരിോർ
എനൂൂിവർകൂൂൂംഇളവൂണൂ്ൂ.ചായ,കാപൂൂി,റ
ബർപൂൂാലൂൂൂഷനൂകളിലംൂപരൂവർതൂൂെംപൂ
െരാരംഭികൂൂാം.

കിമ്്ിനെകണ്്ില്്;
ഉത്്രനകാറിയയക്്്്ംമൗെം



വിയോഗം

മ്ഹമ്്ദ്
മമ്്്െം: കാവ്ങ്്പ്്ാെ
യിറലരൊട്്്ങ്്ൽമ്ഹ
മ്്ദ്(55)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:ലമമ്നത്്്.മക്്ൾ:
മഹ്റ്ഫ,്റമഹർബാൻ,
മർഷാനറതസന്ി.മര്മ
ക്്ൾ:സ്മീബ,സാദിഖ
ലി,േിഹാബ്.

സ്ശീല
പാെോല:തിര്പ്െംപി
ള്്വീട്്ിൽപരരതനായ
ശ്േീലൻനായര്റെഭാ
രയ്സ്േീല(65) അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ:ക്ഷണ്ക്
മാർ,ലക്്്മി.മര്മക്്ൾ:
രശമ്ി,മപ്തീപ.്

ചെ.രശ്ീധരൻആശാരി
റവള്്െെ:പള്കൽഇളം
ചിെലകതക്്്ഴിനീരാ
ഴിക്്ര പ്ത്്ൻവീട്്ിൽ
റക.മേ്ീധരൻ ആോരി
(70)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ര
മണി.മക്്ൾ:മേ്ീജ,ഷീ
ബ (തമിഴ്നാട് റോലീ
സ)് എസ.് സതീേൻ,
റക.രാരജഷ്കണ്്ൻ.

രാജം
പാെോല: കര്മാന്ർ
പ്ത്്ൻകെരാജ്നിവാ
സിൽപരരതനായരാജ
യ്്റ്്് ഭാരയ് രാജം (76)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:രാജ
മി,രാജീവക്്മാർ.മര്മ
ക്്ൾ:ലിര്്്,സജ.്

ദമയന്്ി
പാെോല:മ്രോട്്്രൊ
ണംകെയെപ്ത്്ൻവീ
ട്്ിൽ  രവീമദ്്്റ്്് ഭാരയ്
എസ.്ദമയന്്ി(63)അ
ന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ബിജ,്
മപ്തീപ.് മര്മക്്ൾ:എ
സ.്മഞ്്്ഷ,എസ.്യസ,്
ബിജി.

എം.യ.്സമ്ിത
റവള്്െെ:റപര്ങ്്െവിള
അയിര്ർ വെയന്്്ർ
ര്ക്ണംമിഥ്ൻനിവാ
സിൽ തങ്്ച്്റ്്് ഭാരയ്
എം.യ.്സമ്ിത (33)അ
ന്്രിച്്്.മക്്ൾ:മിഥ്ൻ,
അക്്യ.്

രാഘവൻ
തലരേരി:നയ്്മാഹിക
വിയ്രിറലകാട്്ിൽപ്ര
യിൽരാഘവൻ(75)അ
ന്്രിച്്്. പ്ലനയിൽ
ലക്്്മി െരയർസിൽ
രോർരമനാണ.്ഭാരയ്:ക
മല.മക്്ൾ:രഞജ്ിത്്്,
രശമ്ി,രമയ്(മ്വരം്പ്
ലന).മര്മക്്ൾ:വിന
യ, സമ്ിരതഷ,് ലതീഷ.്
സ രോദരങ്്ൾ: ബാല
ൻ(പ്റന),പരരതരായ
കാട്്ിൽ പ്രയിൽ നാ
ണ,്ജാന,്മേ്ീമതി.

ക്ഞ്്്മ്ഹമ്്ദ്
റപരിര്ങ്ട്്്കര: താ
ന്്്യംവലിയകത്്്(റൊ
ളംരോ)ക്ഞ്്്മ്ഹമ്്
ദ്(64)അന്്രിച്്്.കബ
െെക്്ംനെത്്ി.ഭാരയ്:ന
സീെ.മക്്ൾ:ഷഹന,ഷ
ജാദ,്റഷരീഫ.്മര്മക്്
ൾ:ഷിഹാബ,്ഷഫ്ന,ഷ
ഫന്.

രാജലക്്്മിഅമ്്ാൾ
തിര്വനന്്പ്രം: മ്
ന്്ാംപ്ത്്ൻറതര്വി
ൽ പരരതനായ മേ്ീനി
വാസൻ രോറ്്ി (െിട്്.
റഡപയ്്ട്്ിറസമക്ട്്െിപി
എസ്സി)യ്റെഭാരയ്രാ
ജലക്്്മിഅമ്്ാൾ(86)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:പരര
തനായ രാധാക്ഷണ്
ൻ,ഗിരിജ,ലളിത,മരഹ
േവ്രി,രാഘരവമദ്്്,ഭവാ
നി,രാധിക.മര്മക്്ൾ:
ലീല,വി.എസ.്ൊവ,്പ
രരതനായേരതച്മദ്്്ൊ
വ,്രോഹനൻ,മീര,വാ
സൻ.

ജനെൽകോൺവർഗ്്ീസ്
െിഴകക്്ചവളി

മ്ഹമ്്:ഗ്വഹത്്ിഅ
തിര്പതവികാരിജനെ
ൽരോൺവർഗ്്ീസ്കിഴ
രക്്റവളി(63)അന്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംമ്ഹമ്്
റസ്്്് രോർജ്ലദവാ
ലയ റസമിരത്്രിയിൽ
നെത്്ി. മ്ഹമ്് കിഴ
രക്്റവളി(മണ്്്മഠത്്ി
ൽ)പരരതരായ രോസ
ഫ്- രോസമ്്ദമ്്തിക
ള്റെമകനാണ.്സരോ
ദരങ്്ൾ:സി. റസലിൻ
ഒഎസഎ്(റസ്്്്അഗ
സ്്്്ിൻരൊൺറവ്്്്,ക്
മളി),അന്്മ്്രകളംപെ
മ്്ിൽ,പരരതനായരൊ
മസ് (രോയിച്്ൻ), റക.
റജ.എമബ്ഹാം(അപ്്ച്്
ൻ), സരോദര പ്മത്ർ
ഫാ. ജിരോ മണ്്്മഠം
(വികാരി,റസ്്്്പയസ്
റെൻത്ചർച്്്,മറക്്മ്്്),
സി.മായ(ഒഎസഎ്ബാ
ഗ്്്ർ).
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എം.സവകദഹി
കല്്മ്്ലം: രോങ്്നാട്
ആര്ർ പ്്ാമ്റ്്ംവീട്്ിൽ
പരരതനായ രോ.പി.
ആർ. രവലായ്ധറ്്്
ഭാരയ് എം.ലവരദഹി
(95-പ്ളിരവലിര്ക്
ണം)അന്്രിച്്്.
മക്്ൾ:മേ്ീരദവൻ,പ
രരതയായവിമല,ജയ
ബാബ,് പരരതനായ
രാരജമദ്്്ൻ, രമണി  ഭാ
യി, ക്മാരി അജിത,
സ്നിൽദത്്്.
മര്മക്്ൾ: ലളിത,

രാരജമദ്്്ൻ,പരരതയാ
യ രബബിസ്മ, മേ്ീ ധ
രൻ, ഗീതാക്മാരി, പ
രരതനായവിജയൻ,അ
നന്്്.

മ്ഹമ്്ദ്ഹാജി
റചമ്്ാട:്റവള്്ാനവള
പ്്ിൽമ്ഹമ്്ദ്ഹാജി(മ്
രതരിയിൽ-85)അന്്രി
ച്്്. ഭാരയ്: ലസനബ
രൊട്്്ങ്്ൽ.മക്്ൾ:ശ്
ക്ർ, റോയത്ീൻ്്ക്ട്്ി,
റഷരീഫ,റ്ബീന,ഫസീ
ല.മര്മക്്ൾ:അഷെ്ഫ്
പരപ്്നങ്്ാെി സഊദി,
മ്ഹമ്്ദ്െഫീഖ്പനങ്്ാ
ട്്്ർസഊദി,മ്സത്ഫമ
മ്്്െംഖത്്ർ,ലസഫ്
ന്്ിസ,സ്ഹൊബി.

രാജപ്്ൻ
രചർത്്ല:തിര്റനല്്്ർ
റവരമ്്ലിൽ രാജപ്്ൻ
(63)അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
വത്്ല. മക്്ൾ: ബിജ്
രമാൻ,അജിത്്്ക്മാർ.
മര്മക്്ൾ: ഐഷ, സ
ബിത.

ര്ഗ്്ണിയമ്്
വെക്്ാരഞ്്രി:കര്മമത്
തെത്്ിൽര്ഗ്്ണിയമ്്
(71) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരം നെത്്ി. സ
രോദരങ്്ൾ: ലക്്മി
രദവി,പരരതയായപാർ
വ്്തിയമ്്.

കദവെിയമ്്
റൊവ്്ര : ത്മ്്ാകെവ്
വലവ്ർവീട്്ിൽപരരത
നായേങ്്്ണ്്ിനായര്
റെമകൾരദവകിയമ്്(
81 ) അന്്രിച്്് . സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിറല
എട്്ിന്വീട്്്വളപ്്ിൽ.പ
രരത അവിവാഹിതയാ
ണ.്സരോദരങ്്ൾ:അ
രവിദ്്ാക്്ൻ,പരരതരാ
യ പത്്ാവതിയമ്്, നാ
രായണൻ നായർ, കമ
ലാക്്ിയമ്്.

എസത്പ്്ാൻ
അങ്്മാലി:വെരക്്കിെ
ങ്്്ർ മാരവലി എസത്
പ്്ാൻ(82)അന്്രിച്്്.ദീ
ർഘകാലം മപ്ി്്്ിങ് മപ്
സ്റൊഴിലാളിയായിര്
ന്്്. സംസക്ാരം നെ
ത്്ി.ഭാരയ്:ആല്വക്
രീയക്്്ൽഅമ്്ിണി. മ
ക്്ൾ:രോളി,രോളി,ചാ
ർളി.മര്മക്്ൾ:സി ന്്്,
രോയസ്ി.

സ്രബ്ഹ്്ണയ്ൻ
അങ്്മാലി: അയ്്മ്്്ഴ
മേ്ീ ബാലസ്മബ്ഹ്്ണയ്
സവ്ാമിരക്്മത്സ്്ാപക
നം് എസഎ്ൻഡിപി
രനതാവ്മായവരട്്ലപ്്
െമ്്ിൽസ്മബ്ഹ്്ണയ്ൻ
(93) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനെത്്ി.ഭാരയ്:
മ്ക്്ന്്്ർ രകളിക്്രാ
ജമ്്.മക്്ൾ:മല്്ിക,രോ
ഭന,ബിന,്ലഷജ,്ഷി
ജ.് മര്മക്്ൾ: രോപി,
ബാലക്ഷണ്ൻ, ര
ഞജ്ിനി,രജ്ോത്്ന,ജി
ഷ.

എസ.്സ്കരഷ്ക്മാർ്്
റവള്്െെ:പനച്്മ്ട്അ
ഭിഷിക്്് നിവാസിൽ്്
രോമൻ്് സ്േീല ദമ്്
തികള്റെ മകൻ്്എസ.്
സ്രരഷ്ക്മാർ്് (സി
ഐഎസഎ്ഫ്-49)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ചമദ്്്കല.
മകൻ്്:അഭിഷിക്്്.

സാൊമ്്
അങ്്മാലി: റോയക്്്ാ
ട്്്രേരിപ്ത്രശ്്രിവീട്്ി
ൽപരരതനായവെീതി
റ്്്ഭാരയ്സാൊമ്്(91)
അന്്രിച്്്. സംസ്കാ
രംനെത്്ി.റോയക്്്ാ
ട്്്രശ്്രി രതളിക്്ാെൻ
ക്ടം്ബാംഗമാണ.്മക്്
ൾ:പി.വി.രൊമസ്(സി
പിഎംറനട്മ്്ാ രേരി
ഏരിയകമ്്ിറ്്ിഅംഗം),
മത്്ായി,പൗരോസ,്മി
നി. മര്മക്്ൾ: രമരി,
സാൊക്്്ട്്ി,ഷീല, വർ
ഗീസ.്

അകത്്ണിമത്്ായി
അങ്്മാലി:നമസ്ത്്്ന
ഗെിറലദീപത്ിമഗ്ാമംഎ
ൻഎൻ418-ൽമാളിരയ
ക്്ൽ അര്ര്ണി മ
ത്്ായി(88)അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനെത്്ി.ഭാ
രയ്:ചമ്്ന്്്ർതളിയത്്്
ക്ടം്ബാംഗം രോസ
ക്്്ട്്ി.മക്്ൾ:ആന്്്്,രമ
രി,രോർജ്(സൗദി). മര്
മക്്ൾ:ബീന, രൊമസ്
(ചൗക്്, ചാലക്്്െി ),
റജസി.

ലീലഎൻ്്.വാരിയർ്്
രൊഴിര്ക്ട:് റെയി
ൽ്്രവെിട്്.എഞ്്ിനിയർ്്
കൗമപ്മഠത്്ിൽ്് നാരാ
യണവാരിയര്റെഭാരയ്
വളാരഞ്്രിലവലിരശ്്
രി വാരിയത്്് ലീലഎ
ൻ്്.വാരിയർ്്(76)രോപാ
ലില്ള്്രാരമേവ്രംഡീ
ലക്സ്ഫ്്ാറ്്ിൽ്്അന്്രി
ച്്്.മക്് ൾ്്:മരോജ്(റന
റ്്്ലിങ്്്, രോപാൽ്്), വി
രോദ് (എൽ്്ഐസി,
രോപാൽ്്),ഷീല,പരരത
യായ ലത. മര്മക്്ൾ്്:
മപ്തിഭ വാരിയർ്്, രതി
വാരിയർ്്,രാജാമണി.സ
രോദരങ്്ൾ്്: രാമക്
ഷണ്ൻ്് (െിട്്.മാരനജർ,
മഗ്ാമീണബാങ്്്, രകാട്്
യക്്്ൽ),പരരതയായക
ലാവതി.

ബീന
പെവ്ർ:പെിഞ്്ാറെമ
െപ്്ാത്ര്ത്്് ലനരശ്്
രിൽബീന(63െിട്്അം
ഗൻവാെിറഹൽപ്്ർ)അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
െത്്ി. പിതാവ:് പരരത
നായക്ഷണ്ൻ.മകൾ:
ബിന്്്.മര്മകൻ:മ്രളി.

ബഷീറ്ദ്്ീൻ
കല്്മ്്ലം:പ്ത്രശ്്രിമ്
ക്്്ഇെവ്ർരക്്ണംഷീ
നാമൻസിലിൽബഷീറ്
ദ്്ീൻ(66)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്: മാജിദാബീവി. മക്്
ൾ: ഷീന, ഷംനാദ,് ഷാ
ൻ.മര്മക്്ൾ:നൗഷാദ,്
അൻസിയ,മാജിദ.

രാമക്ഷണ്ക്്്റ്പ്്്
കല്്മ്്ലം:നാവായിക്്്
ളം രപരിറ്ക്ട്്്രൊ
ണംരോഡ്വിളവീട്്ിൽ
രാമക്ഷണ്ക്്്റ്പ്്്
(82) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
വിജയക്മാരി. മക്്ൾ:
രോയി,സിന്്്,ഷിബ.്
മര്മക്്ൾ:രലഖ,ജിഷ.

പി.സി.ൊകക്്
എര്രമലി: ഡിരമ്ോയിറ്്്
റസ്്്്മഗ്ീരോെിരോസ്
ഓർരത്്രോകസ്്ഇെ
വക വികാരിയം്, ഭമദ്ാ
സനമർത്്മെിയംവനി
താസമാജംലവസ്മപ്
സിഡന്്്്മായ പി.സി
രോർജ്അച്്റ്്്പിതാ
വ് എര്രമലി കനകപ്്
ലംപീെികപെമ്്ിൽപി. 
സി.ചാരക്്(82)അന്്
രിച്്്.സംസക്ാരശ്മര്്
ഷകൾറവള്്ിയാഴച്രാ
വിറലപത്്്മണിക്്്ഭ
വനത്്ിൽ ആരംഭി
ക്്്ം.1130-ന്അഭിവ
ദ്്്യ സഖെിയാസ് മാർ
അരമ്പം റമമത്ാരപ്്ലീ
ത്്ായ്റെമപ്ധാനകാ
ർമികതവ്ത്്ിൽകനകപ്്
ലം റസ്്്്രോർജ്്്ഓ
ർത്്രോസ് രദവാലയ
ത്്ിൽ നെക്്്ം. രൊഴ
രഞ്്രിറതരക്്മലമണ്്ി
ൽ ക്ടം്ബാഗമായ പ
രരതയായ ഏലിയാമ്്
ചാര്ക്ആണ്സഹധ
ർമ്്ിണി
മക്്ൾ:റജസ്്ിരൊമസ്
(മണിമല), രോസി പി. 
ചാര്ക് (കനകപ്്ലം),
ഫാ.പി.സിരോർജ്(ഡി
രമ്ോയിറ്്്). മര്മക്്ൾ:
രൊമസ,് ജാകവ്ിലിൻ
രോസി, ദീപ രോർജ.്
റൊച്്്മക്്ൾ:
രോസിലിൻ,അന്്,അ
കസ്,രോണ,രോണ,
റോഹാൻ, രോയന്്,
രോനാഥൻ.

ലതിെതിലെൻ
രചർത്്ല: നഗരസഭ
23ാം  വാർഡിൽ ഇല്്
ത്്് ചിെയിൽ തിലക
റ്്്ഭാരയ്ലതികതിലക
ൻ(53)അന്്രിച്്്.മക്്
ൾ:അര്ൺതിലക,്ആ
കാശ്തിലക.്മര്മകൾ:
അേവ്തിമപ്ീയ.ചെ.എസ.്സ്ക്മാരൻ

ആലപ്്്ഴ:കാവാലംവെ
ക്്്റൊല്്രേരിൽവീട്്ി
ൽറക.എസ.്സ്ക്മാര
ൻ (97)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:തങ്്മ്്സ്ക്മാരൻ.
മക്്ൾ:റകഎസ്സതീ
േൻ,റകഎസ്സതയ്ൻ
( രൊയമ്്ത്്്ർ), റക 
എസ് സനൽക്മാർ
(രൊയമ്്ത്്്ർ), റക 
എസ്സലിംക്മാർ,റക
എസ് സരോമി (ഖത്്
ർ),റകഎസ്സരര്്ഷ്
( രൊയമ്്ത്്്ർ), റക 
എസ്സജീവ്(രൊയമ്്
ത്്്ർ), റക എസ്മധ്
(രൊയമ്്ത്്്ർ), റക 
എസ്മിനിരോൾ. മര്മ
ക്്ൾ:രരവമ്്,വനജസ
തയ്ൻ, രതന്ാരദവി, ഷീ
ല,പ്ര്രോത്്മ ൻ(ഖ
ത്്ർ), സന്്്യ, രലഖ,
സിന്്്,അനിൽക്മാർ

ഫാ.ചെജില്കക്്സ്
ആയ്ർ: നീൊയര്്ക്ട്
താന്്ി വി ള  മി സ്പയി 
ൽഫാ .  റെ ജി ല്ര്ക്
സ് (55 )  അന്്രി ച്്്.
പാളയം റസ്്്് രോർ
ജ ് ഓർ ത്്രോക്സ്
സി െി യൻ കത്്ീ മ്ഡ
ൽവി കാ രി യം് , തി ര ്
വനന്്പ്രം  ഭ മ ദ്ാ സ
ന കൗൺസി ൽ അം
ഗവം്ദി വയ് ദ്ത്കൺ
വീ നറ്മാ  യിര്ന്്്.
റസ്്്്രോർജ ്കത്്ീ 
മ്ഡലി ൽ ശ്മ്ത്ഷ
യ്ക്്് രേഷം പാ റ്്്ർ
റസമി ര്ത്രി യി ൽ
സംസ്കരി ച്്്.  ഭാ ര യ് :
അന്്മ്്രോർജ ്(അ
ധയ്ാ പി ക,  രോളി  മ െ്ി 
നി റ്്ി സ്ക്ൾ,  മേ്ീ കാ
ര യ്ം ) .  മ ക്്ൾ:  രരഷമ്,
റെയച്്്ൽ.

പാത്്്
വെക്്ാരഞ്്രി: തയ്്്ർ
ഗവലഹസക്്ൾ മഗ്ൗ
ണ്്ിന്സമീപം റൊട്്ി
ലിങ്്ിൽ പാത്്്(74)
അന്്രിച്്്.കബെെക്്ം
നെത്്ി.മക്്ൾ:ബഷീർ,
ഹസീന.മര്മകൾ:ജമീ
ല.

ക്ഞ്്്ണ്്ി
വെക്്ാരഞ്്രി: കരിയ
ന്്്ർരമരലപ്രയക്്്ൽ
ക്ഞ്്്ണ്്ി(75)അന്്
രിച്്്.സംസക്്്ാരംനെ
ത്്ി.ഭാരയ്:സരോജിനി.
മക്്ൾ: സജിനി, സനി
ല, അനദ്്ൻ, മര്മക്്
ൾ:ഹരിദാസ,്സ്രമഷ.്

ക്രിയാകക്്സ്
വെക്്ാരഞ്്രി:പ്ത്്്ർ
ക്രിയാര്ക്സ് (79)
അന്്രിച്്്. െിട്്രയർഡ്
ആർമി ഉരദ്ോഗസ്്നാ
ണ.് സംസക്്്ാരം നെ
ത്്ി.ഭാരയ്:ക്്ാര.മക്്ൾ:
രമ്ഗസി,രോബി,പരരത
നായലസമൺ. മര്മ
ക്്ൾ:വിൻസ്്്്,സിജി
രോബി.

എസ.്കവലപ്്ൻആശാരി
മലയിൻകീഴ:് റവളിയം
രൊട് പയറ്്്വിള ക്ഴി
വീട്്ിൽഎസ.്രവലപ്്ൻ
ആോരി(69)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രാരധ
േവ്രി. മക്്ൾ: സജിത,
സരിത, സാജൻ. മര്മ
ക്്ൾ:സ്രരഷ്ക്മാർ,
മപ്വീൺ,രരഷമ്.

രാമക്ഷണ്ൻനായർ
രൊതമംഗലം:െിട്്രയഡ്
റോലീസ്സർക്്ിൾഇ
ൻസറ്പകറ്്്ർപിണ്്ിമന
നാരരക്്ാട്്്  രാമക്
ഷണ്ൻനായർ(85)അ
ന്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
നെത്്ി. ഭാരയ്: പരരത
യായോന്്മ്്.മക്്ൾ:
രോഭനക്മാരി, രാജ
രേഖരൻനായർ(െിട്്.ത
ഹസിൽദാർ)മര്മക്്ൾ:
ചമദ്്്രോഹനൻ,മിനി.

പയസ്ൊകക്്
രൊതമംഗലം:രൊതമം
ഗലം ര്ല്ക്്് പഞ്്ായ
ത്്് ലവസ് മപ്സിഡ
ന്്്്ംസിപിഐജില്്ാക
മ്്റ്്ിയംഗവ്മായോന്്
മ്് പയസിറ്്് ഭർത്്ാ
വ് വൊട്്്പാെ ചമദ്്്പ്്ി
ള്്ിൽ പയസ് ചാര്ക്
(68) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനെത്്ി.മക്്
ൾ: െിയ എലിസബത്്്
(ഓസര്മ്െലിയ),എലിസ
ബത്്്ലിഡിയ,അലീന.
മര്മക്്ൾ:ബിനീഷ്(ഓ
സര്മ്െലിയ),മന്റക.ത
മ്്ി(ആർമിഊട്്ി).

പി.ടി.അജിത്
ലവപ്്ിൻ്്:നായരമ്്ലം
റനട്ങ്്ാട്പെവാരപി.
െി.അജിത്(62)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:തങ്്മണി,മക്്
ൾ്്:അഞജ്,്ക്ഷണ്മപ്
സാദ,്മര്മകൾ്്:ദിവയ്.
ആർ്്.എസ.്പി. ലവപ്്ി
ൻ്് മണ്്ലം റസമക്ട്്െി
പി.െി.സ്രരഷബ്ാബ്
സരഹാദരനാണ.്

സി.പി.ക്ഞ്്പ്്ൻ്്
ലവപ്്ി ൻ്് : െി ട്്. െി സ
ർ്്വ്്്ബാങ്്്ജീവനക്്ാര
ൻ്്എെവനക്്ാട് റചറ്
പ്ള്്ിത്്െസി.പി.ക്
ഞ്്പ്്ൻ്് (64)അന്്രി
ച്്്. ഭാരയ് : ജാന് (െിട്്.
അധയ്ാപിക).മ കൻ്്:അ
ർ്്ജ്ൻ്്.

സിദ്്ാർത്്ൻ
എെത്്ിര്ത്്ി:റസൻമെ്
ൽ റെയിൽറവ െിട്്. ഉ
രദ്ോഗസ്്ൻ റോന
ത്്ിൽസിദ്്ാർത്്ൻ
(78)അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരം ഇന്്് രാവി
റലഒൻപതിന്വീട്്്വ
ളപ്്ി ൽ. ഭാരയ് :  രൊമ
ളം.  മക്്ൾ:ലീബ (ബ
ഹെിൻ),  ദീ പ (അറമ
രിക്്).മര്മക്്ൾ: മേ്ീ
നിവാസൻ (ബഹെി
ൻ),റെനിൽ (അറമരി
ക്്).

ബീപാത്്്
ആലങ്്ാട:്രൊട്്പ്്്െം
മാമമ്്്ാരതക്്്ംപെമ്്ി 
ൽ പരരതനായ മീ തി 
യൻ പി ള്് ഭാ ര യ് ബീ 
പാത്്്(87) അന്്രി 
ച്്്.  കബെെ ക്്ം  നെ
ത്്ി .  മ ക്്ൾ:  അബ്
ൾമജിദ ,് അബ്ൾഅ
സീ സ,്  അബ്്്ൾ അ
ഷെ്ഫ,്  അബ്്്ൾ സ
ലാം .  മ ര ്മ ക്്ൾ:  ന
ജമ് ,  വഹീ ദ ,  ഖദാ ജാ 
ബി, ആബിത. 

ക്ഞ്്മ്്
മ്വാറ്്്പ്ഴ:പായിമപ്വ
െക്്്ംരചരിഅകത്്്ട്്്
പരരതനായ ജി. പരരമ
േവ്രൻകർത്്ായ്റെഭാ
രയ്സരസവ്തിക്ഞ്്മ്്
(98) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനെത്്ി.മക്്
ൾ:വി.പി.രാമചമദ്്്ൻക
ത്്ാവ് ( െിരട്.് വിഎ
സഎ്സ്സി), പരരതനാ
യവി.പി.േേീധരൻക
ത്്ാവ,്വി.പി.വിജയൻ
കർത്്ാവ് (കയ്ാനഡ),
വി.പി.ോന്്ക്മാരി. മ
ര്മക്്ൾ: അയമ്വതി,
പരരതയായകനകവല്്ി,
വിജയലക്്്മി, മേ്ീധര
ൻകർത്്ാവ.്

സ്ധർമ്്ൻ
മ്ഹമ്്:കഞ്്ിക്്്ഴിപ
ഞ്്ായത്്് പതിറോ
ന്്ാംവാർഡിൽആനക
ണ്്ത്്ിൽ സ്ധർമ്്ൻ
(61) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
ലഷലജ. മക്്ൾ:ഋഷി
രകശ,്അരജഷ്രകശ.്മ
ര്മകൾ:അജിത.

ആദിവാസിയ്വാവ്മ്ങ്്ിമരിച്്്
രൊതമംഗലം:പ്യംക്ട്്ിപ്ഴനീ
ന്്്ന്്തിനിറെആദിവാസിയ്വാ
വ്മ്ങ്്ിമരിച്്്.ക്ഞ്്ിപ്്ാെആദി
വാസിക്െിയിറലസ്രബഷ്(24)
ആണ്മരിച്്ത.്സഹമപ്വർത്്ക
ര്റോത്്്ക്ട്്മ്്്ഴയിറലത്്ിസാ
ധനങ്്ൾവാങ്്ിറൊവ്്രാമത്ിക്
െിയിരലക്്്ള്്മെക്്യാമത്യക്്്ിെ
യിൽജീപ്്്രകൊയി.വർക്്്രോ
പ്്്കാരറനരതെികാട്്ിൽനിന്്്ം
നെന്്്പ്യംക്ട്്ിബ്്ാവനകെവി

റലത്്ിയരപ്്രഴക്്്ംഇര്ട്്ാക്ക
യം് കെത്്്കാരനില്്ന്്െിഞ്്്
സ്രബഷ്മറ്കരയക്്്്നീന്്്ക
യായിര്ന്്്.കരറയത്്്ംമ്രമ്്
സ്്ലറത്്ലവദയ്്തി രോക്ക
യം്ഇര്ട്്ിൽമ്ങ്്ിമരണംസംഭ
വിയക്്്്കയ്മായിര്ന്്്.മ്തരദ
ഹം രോസ്്്്് മാർട്്ത്്ിന് രേഷം
ക്െിയിൽ സംസക്്്രിച്്്. ഭാരയ്:
രൊയ മ്്.എട്്് മാസം മപ്ായമായ
ക്ട്്ിയ്മ്ണ്്്.

ഗയ്ാസ്സിലിണ്്ർപൊട്്ിപത്്റിച്്്
വയോധികദമ്്തികൾമരിച്്്
മാരവലിക്്ര: ഗയ്ാസ്
സിലിണ്്ർറോട്്ിറതെി
ച്്്വരോധികദമ്്തിക
ൾമരിച്്്.റചട്്ിക്ളങ്്
ര കണ്്മംഗലം വെക്്്
പാലപ്്ള്്ിൽ്് വിരോദ്
നിവാസി   ൽ്്വിമ്ക്്ഭെ
നം് മ്ൻ്് ഗയ്ാസ് ഏജ
ൻ്്സിജീവനക്്ാരന്മാ
യഎം.രാഘവൻ്്(80),മ
ണിയമ്് (75) എന്്ിവ
രാണ്മരിച്്ത.്
റചാവ്്ാഴച് രാമത്ി

12മണിരോറെആയിര്
ന്്്സംഭവം.വലിയേ
ബ്്ം രകട്്തിറന ത്െ
ർ്്ന്്്സമീപവാസികൾ്്
എത്്ിയരപ്്ൾ്്വീട്്ിൽ്്
നിന്്് തീയം്പ്കയം്
ഉയ  ര്ന്് നിലയിലായി
ര്ന്്്.ഓെിറയത്്ിയവ
ർ്് രക്്ാ മപ്വർർ്്ത്്ന
ത്്ിന് മേ്മിറച്്ങ്്ിലം്
തീആളികത്്്കയായി
ര്ന്്്. തീയ്യര്ന്്തി
നിറെയി  ൽ്്അട്ക്്ളയി
ൽ്് സ്ക്്ിച്്ിര്ന്് മ
ററ്്ര്ഗയ്ാസ്സിലണ്്ർ്്
രക്്ാമപ്വർ്്ത്്കർ്്എ
ട്ത്്്മാറ്്ി.ഇതിന്രേ

ഷം ഫയർ്്രോഴസ്്എ
ത്്ിയാണ്തീയണച്്   ത.്

ദമ്്തികള്റെമ്െി
യിൽ്് സ്ക്്ിച്്ിര്ന്്
ഗയ്ാസ് സിലണ്്റ്കളി
ൽ്് ഒന്്ാണ് റോട്്ിറത
െിച്്ത.്അട്ക്്ളയിറല
ഗയ്ാസ് അട്പ്്ിൽ്് നി
ന്്്ംെഗ്രലറ്്ർ്്ഊരിയ
നിലയിലായിര്ന്്്.
റോട്്ിറത്്െിച്് ഗയ്ാസ്
സിലണ്്െിൽ്്നിന്്്ംെ
ഗ്രലറ്്െിറ്്്കത്്ിക്്
രിഞ്് ഭാഗങ്്ൾ്് ക
റണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.കിെപ്്്
രോഗിയായിര്ന്്മണി
യമ്്റയ ശ്മര്്ഷിക്്ാ
നായി എത്്ിയിര്ന്്

രോംനഴസ്്സംഭവദി
വസംരാവിറലവറരഇ
വിറെയ്ണ്്ായിര്ന്്്.
മക്്ൾ്്മാെിതാമസി

ക്്്ന്്തിനാൽ്്ഇവർ്്ഇ
ര്വരം് മാമത്മായിര്
ന്്്വീട്്ിൽ്് ഉണ്്ായിര്
ന്്ത.് രണ്്് മ്തരദഹ
ങ്്ളം്കത്്ിക്്രിഞ്്
നിലയി ൽ്്കിെപ്്്മ്െിയി
ൽ്് കിെക്്്ന്് നിലയി
ലാണ് കറണ്്ത്്ിയത.്
വീട്്ിറലകിെപ്്്മ്െിയം്
ഹാളം്വീട്്്പകരണങ്്
ളം് പ്ർ്്ണ്്മായം് ക
ത്്ിനേിച്്ിട്്്ണ്്്.റോ
റെൻ്്സിക് വിദഗദ്രം്
രോലീസ് രോരട്്മഗ്ാ

ഫറം്എത്്ി റതളിവ്
കൾ്്രേഖരിച്്്.ഗയ്ാസ്
സിലണ്്റ്കൾ്്കിെപ്്്മ്
െിയിൽ്് സ്ക്്ിച്്ത്
ൾ്്പ്്റെയ്ള്് കാരയ്ങ്്
ളിൽ്് ദ്ര്ഹത നിലനി
ൽ്്ക്്്ന്്്. എന്്ാൽ്്
സംഭവംആത്്ഹതയ്യാ
റണന്്ാണ്മാരവലിക്്
ര റോലീസിറ്്് മപ്ാഥ
മിക നിഗമനം. ജില്്ാ
റോലീസ് രമധാവി ജ
യിംസ്രോസഫ്സംഭവ
സ്്ലംസദ്്ർ്്േിച്്്.മാ
രവലിക്്രസിഐബി. 
വിരോദക്്മാർ്്, എസ്
ഐമാരായസാബ്രോ
ർ്്ജ്്്,പി.റ്്ി.രോണിഎ
ന്്ിവരാണ് അ  രന്വഷ
ണത്്ിന്രനത്തവ്ംന
ൽ്്ക്ന്്ത.്മ്തരദഹങ്്
ൾ്് വണ്്ാനം റമഡിക്്
ൽ്് രൊറളജിറല  രോ
സ്്്്്രോർ്്ട്്ത്്ിന്രേഷം
സംസ്കരിച്്്. മക്്ൾ:
വിരോദ്ക്  മാർ്്(എംഎ
സഎ്ംരൊറളജ്ജീവന
ക്്ാരൻ്്),ബീനമരോജ.്
മര്മക്്ൾ:രജനി,പരര
തനായമരോജ.്

അമ്്ലപ്്്ഴ: മതിൽ
ഇെിഞ്്് വീണ് റക
എസആ്ർെിസി
ലമ്ഡവർമരിച്്്.പ്
ന്്മപ്വെക്്്പഞ്്ാ
യത്്്പമന്്്ണ്്ാംവാ
ർഡിൽ രതവലപ്്്െ
ത്്് റവളിവീട്്ിൽച
മദ്്്രേഖരൻനായര്
റെ മകനം് റകഎ
സആ്ർെിസി ആല
പ്്്ഴ ഡിരപ്്യിറല
ലമ്ഡവറ്മായമപ്ദീ
പ്ക്മാർ(51)ആണ്മരിച്്ത.്ഒപ്്
മ്ണ്്ായിര്ന്്പ്്ംബർപനയക്്്
ളങ്്രലകതക്്ാട്വീട്്ിൽചിട്്ിമ
ണിയറ്്്മകൻബാലചമദ്്്ൻ(50)
റനഗ്ര്തരപര്ക്്്കരോറെആ
ലപ്്്ഴറമഡിക്്ൽരൊരളജ്ആശ്
പമത്ിയിൽമപ്രവേിപ്്ിച്്്.ഇന്്റല
ഉച്്ക്്്12-30ഓറെപഴയനെക്്ാവ്
രോഡിൽഗവ.ഹയർറസക്്്്്െി
സക്്ളിന് റതക്്്ഭാഗത്്ായിര്
ന്്്അപകെം.റോത്മരാമത്്്വ
ക്പ്്്പഴയനെക്്ാവ്രോഡിൽകാ

ന നിർമ്്ിക്്്ന്്തി
റ്്്ഭാഗമായിവാനം
രൊരിയിര്ന്്സ്്ല
ത്്്സവ്കാരയ്വയ്ക്്ി
യ്റെവീട്്ിൽനിന്്്ം
റപയത്്റവളളംരോ
ക്ന്്തിന്വാനത്്ി
രോട്്്ലപപ്്ിട്ന്്തി
നായിഎത്്ിയബാ
ലചമദ്്്ൻമതിലിന്സ
മീപം കാനയിൽ നി
ന്്്റൊണ്്് കാനയി
രോട്്്ലപപ്്്ഇട്ന്്

തിനിെയിൽമതിൽഇെിയ്കയായി
ര്ന്്്.ലപപ്്്ഇട്ന്്തിന്സ്ഹ്
ത്്ായ ബാലചമദ്്്റന സഹായി
ക്്ാറനത്്ിയതായിര്ന്്് മപ്ദീപ്
ക്മാർ.മതിൽഇെിഞ്്്രണ്്്രപ
ര്രെയം്രദഹത്്്വീണ്പരിരക്്റ്്
തിറനത്െർന്്്നാട്്്കാർഇര്വ
രരയം്ആലപ്്്ഴറമഡിക്്ൽരൊ
രളജ്ആശ്പമത്ിയിൽമപ്രവേിപ്്ി
റച്്ങ്്ിലം്മപ്ദീപ്ക്മാെിറ്്്ജീവ
ൻ രക്്ിക്്ാനായില്്. ഭാരയ്: ജയ
ന്്ി.മക്്ൾ:മപ്വീൺ,പ്ജ.

റചങ്്ന്്്ർ: കാമ്കിയ്മായി ഉ
ള്് മപ്ണയം ഭാരയ്യ്റെ പരാതി
റയത്െർന്്്രോലീസ്താക്്ീത്
റചയത്്വിട്്യച്്ഭർത്്ാവ്ത്ങ്്ി
മരിച്്്.അയൽവാസിയായയ്വ
തിആറ്്ിച്്ാെിറയങ്്ിലം്നാട്്്കാ
ർരക്്റപ്്ട്ത്്ി.
വിവാഹിതനം്ഒര്ക്ട്്ിയ്റെഅ
ച്്ന്മായയ്വാവ് മററ്്ര്യ്വ
തിയ്മായ്ള്് മപ്ണയബന്്
റത്്ത്െർന്്ാണ്ഭാരയ്പരാതിന
ൽകിയത.് ആൽത്്െ ജംഗഷ്ന്
സമീപം പ്്ാവിൽ വീട്്ിൽ വാെക
യക്്്്താമസിച്്്വരികയായിര്ന്്
രൊട്്യം മാന്്ാനം സവ്രദേി ക
ണ്്ാലപെമ്്ിൽസര്ര്ഷ്മകൻ
അഖിൽ 29ആണ്ഇന്്റലഉച്്
യക്്്്രേഷം ത്ങ്്ിമരിച്്ത.് ഓ
രട്്െിക്്ലമ്ഡവൊയഅഖിൽഒ
ര്വർഷര്ത്ളമായി സമീപത്്്
താമസിക്്്ന്്രൊട്്യംമണിമല
സവ്രദേിനിയ്മായി മപ്ണയത്്ി
ലായിര്ന്്്.പലതാണ്വീട്്്കാർ
രണ്്്രപറരയം് താക്്ീത് റച

യറ്തങ്്ിലം്മപ്ണയബന്്ംത്െ
ര്കയായിര്ന്്്.അഖിലിറ്്്ഭാ
രയ്റപരിങ്്ാലസവ്രദേിനിപാർവ
തിയ്റെ പരാതിറയത്െർന്്് ര
ണ്്്രപറരയം്ഇന്്റലരാവിറല
റചങ്്ന്്്ർസിഐഓഫീസിൽ
വിളിച്്്വര്ത്്ിതാക്്ീത്നൽകി
വിട്്യയ്ക്്്കയായിര്ന്്്. തിരി
ച്്് വീട്്ിറലത്്ിയ അഖിൽ ഉച്്
യക്്്്രേഷംവീെിന്ള്്ിൽഫാനി
ൽറകട്്ിത്്്ങ്്ിആത്്ഹതയ്റച
യ്്്കയായിര്ന്്്.കാമ്കൻമരി
ച്്തെിഞ്്്യ്വതിമംഗലംമിമത്
പ്ഴപാലത്്ിൽനിന്്്ംപമ്്യാ
റ്്ിരലക്്്ചാട്കയായിര്ന്്്.യ്
വതിആറ്്ിരലക്്്ചാട്ന്്ത്മേ്ദ്്
യിൽറപട്്സമീപത്്്ള്്യ്വാവ്
അയൽവാസികരളയം്ക്ട്്ിയ്
വതിറയ രക്്റപ്്ട്ത്്്കയായി
ര്ന്്്. യ്വാവിറ്്് മ്തരദഹം
ആലപ്്്ഴ റമഡിക്്ൽ രൊറളജി
രലക്്്മാറ്്ി.രോസ്്്്്രോർട്്ത്്ിന്
രേഷംബന്്്ക്്ൾക്്്വിട്്്റൊ
ട്ക്്്ം.

കര്നാഗപ്്ള്്ി: രോഡജ്ിറലക്്ീ
നിങ്റൊഴിലാളിറയമ്െിയിൽമ
രിച്്നിലയിൽകാണറപ്്ട്്്.തഴവ
കെത്്്ർപ്ത്്ൻപ്രയിൽപരര
തനായആരമ്്ര്സ-്അന്്മ്് ദ
മ്്തികള്റെ മകൻ ആനര്ോ
(40)റയയാണ്രോഡജ്്മ്െിയിൽ
മരിച്്നിലയിൽകാണറപ്്ട്്ത.്ഇ
യാൾമ്ന്്്വർഷമായിതെയിൽ
മ്ക്്ിൽഉള്്രോഡജ്ിറലക്്ീനി
ങ്റൊ ഴിലാളിആണ.്
കഴിഞ്്ദിവസംലവകിട്്്മ്െി

ത്െക്്ാത്്തിറനത്െർന്്് രോ
ലീസിൽ വിവരം അെിയിക്്്ക
യം് റോലീസ് എത്്ിവാതിൽ
റോളിച്്് അകത്്് കെന്്രപ്്ൾ
കിെക്്്ന്്നിലയിൽആയിര്ന്്്
മ്തരദഹം കാണറപ്്ട്്ത.് ജില്്ാ
ആശ്പമത്ിയിരല രോസ്്്്്രോരോ
ർട്്ത്്ിന് രേഷം മ്തരദഹം ബ
ന്്്ക്്ൾക്്്വിട്്്റൊട്ത്്്.ഭാ
രയ്:സ്നിത.മകൾ:അന്ജ.കര്
നാഗപ്്ള്്ി റോലീസ് രകറസ്്ട്
ത്്്.

മതിൽഇടിഞ്്്വീണ്ചെഎസആ്ർടിസിസര്ൈവർമരിച്്്

പര്ദീപ ്കമ്ാർ

ഭാരയ്യ്നെപരാതിനയത്്്െർന്്്നൊലീസ്
താക്്ീത്നെയത്്വിട്്യ്വാവ്ത്ങ്്ിമരിച്്്

ലോഡജ്്മ്റിയിൽയ്വാവിനെ
മരിച്്െിലയിൽകനട്ത്്്ി

എം. രാഘവൻ മണിയമ്്

പി.പി.ഖലീൽ
തലരേരി:മട്്ാമമ്്്റത്്
പ്തിയപ്രയിൽ പി.
പി.ഖലീൽ(49)അന്്
രിച്്്. റമയിൻ രോഡി
റല ച്മട്്്റൊഴിലാളി
യം് മാരോ അംഗവ്
മാണ.്പരരതരായഎ.
വി.െഹീം-പി.പി. പാ
ത്്്ട്്ിദമ്്തിമാര്റെമ
കനാണ.്ഭാരയ്:എം.ന
ഫീസ.

എ.മ്ഹമ്്ദക്്ഞ്്്
വിളക്്്െി:സിപിഎംപ
ത്്നാപ്രംഏരിയക
മ്്ിറ്്ി  മ്ൻ അംഗവം്
പഞ്്ായത്്് മ്ൻ റമ
മ്്റ്മായിര്ന്് വിള
ക്്്െി ഷാഹിദാ മൻ
സിലിൽ എ.മ്ഹമ്്
ദ്ക്ഞ്്് (86) അന്്
രിച്്്. കബെെക്്ംനെ
ത്്ി.

എൻ.ജനാർദ്്നൻനായർ
കര്നാഗപ്്ള്്ി:റൊല്്ം
ജില്്ാസഹകരണബാങ്്്
െിട്്.മാറനജർ റൊല്്ക
പ്ല്്ംമ്്ള്്ിൽ റൊച്്്
ത്്െയിൽഎൻ.ജനാർദ്്
നൻനായർ(86)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:കമലമ്്. മ
ക്്ൾ: രഘ്നാഥൻ, രര
ഖ.മര്മക്്ൾ:രഘ്നാഥ
ൻപിള്്, ജിക്്ി.

എം.ചെല്്പ്്ൻപിള്്
ഇെമ്ളയക്്്ൽ:വെക്്്ം
കര പ്ത്്ൻവീട്്ിൽ
എം.റചല്്പ്്ൻ പിള്്
(92)അന്്രിച്്്.

സക്്ീർഹ്സസൻ
ചാത്്ിനാംക്ളം: വലി
യവിളവീട്്ിൽഅബ്്്ൽ
കരീമിനറ്െയം്ലലലാ
ബീവിയ്റെയം് മകൻ
സക്്ീർഹ്ലസൻ(39)
അന്്രിച്്്.



രാെകരരീക്്ണവം്
സൗന്്രയ്സംരക്്

ണവ്രൊരക്്യായികോ
ക്്്ൈൗണകാലംആസവ്േി
ക്്്കയാണ്സിനിമതാരങ്്
ള.ഇകപ്്ഴിതാനടിടര്ിയങ്്
കോടര്യം്ബയ്്ട്്ിസീടക്ട്്്സ്
മായിഎത്്ിയിരിക്്്കയാ
ണ.്മകോെരമായതര്്്മ്ടി
യ്രടരെസയ്മാണ്ടര്ിയങ്്
ആരാധകര്മായിരങ്്്രവ
ക്്്ന്്ത.്വിലകയെിയസൗന്്
രയ്വരധകടബ്ാനഡ്കൊയി
രിക്്്ംടര്ിയങ്്രെയാനകോ
ക്ന്്രതന്്്ധരിച്്വരക്്്
രതറ്്ി.
വീട്്ിരലഅട്ക്്െയിലത

രന്്ഈസിയായികിട്്്ന്്മ്
ന്്്സാധനങ്്ൊണ്ടര്ിയങ്്
യ്രടമ്ടിയഴകിര്്്രെസയ്ം.
സതരം്,കതനം്മ്ട്്യ്മാണ
ത.്ഒര്മ്ട്്യം്കതനം്സത
രം്മികസ്്രെയത്്അരമണി
ക്്്കോെംതലയിലകതച്്്രി
ടിപ്്ിച്്്മസാജ്രെയ്്്ം,കശഷം
വീരയ്ംക്െഞ്്ഷാംപ്ഉര
കോഗിച്്്ഇെംച്ട്രവള്്ത്്ി
ലകഴ്കിക്്െയം്.ഇനസ്്്്
ടഗ്ാമില്രടയാണ്ടര്ിയങ്്
ബയ്്ട്്ിടിപസ്്രങ്്്വച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്
തര്്്അമ്്രഠിപ്്ിച്്രെ

യരടട്ീറ്്്രമ്്്്ആണിരതന്്്ം
അമ്്യക്്്്അമ്്്മ്്രകരന്്
താരണന്്്ംടര്ിയങ്്രെയ്
ന്്്.ഈമിടശ്ിതത്്ിലമ്ട്്യ്
ള്്ത്രോണ്്്തരന്്എല്്ാവ
രക്്്ംമണംഅടത്ഇഷ്്രപ്്ടാ
നിടയിരല്്ന്്്ംഅതിനാലന
ന്്ായികഴ്കാനടശ്ദ്്ിക്്ണ
രമന്്്ംടര്ിയങ്്രെയ്ന്്്.

കവണരമങ്്ിലരണ്്്തവണ
ഷാംപ്ഇട്്്സതരിര്്്അം
ശവം്മ്ട്്യ്രടമണവം്പ്ര
ണമായം്നീക്്ിയതിന്കശ

ഷംകണ്്ീഷണെിട്്ാലമതി
രയന്്്ംടര്ിയങ്്രെയ്ന്്്
ണ്്്.സൗന്്രയ്സംരക്്ണംമാ
ടത്മല്്രോകോണസവെസി

രനരോര്ത്ന്്ത്സംബ
ന്്ിച്്കോധവതക്രണവി
ൈികോകളം്ടര്ിയങ്്രങ്്്
രവക്്ാറ്ണ്്്.
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കോകരമമ്്ാടം്രോകോണ
വിതച്്ഭീതിയിലകഴി

യ്കയാണ.്രോകോണദ്രിതാ
ശവ്ാസടര്വരത്്നങ്്ള്മായി
താരങ്്ളം്സജീവമായിക്്
ഴിഞ്്്.കോപ്ഗായിക
കലൈിഗാഗഇതിനായി
സംഘടിപ്്ിച്്ഓണസല
നസംഗീതരരിരാടിയി
ല്രടസമാെരിച്്ത്
979കോടിര്ര!.
ആകോെതലത്്ി
ല്്ഗായികയ്

രടകനത്തവ്ത്്ില്്നടത്്ിയവണ്്കവ
ള്്ഡ:്ട്രഗതര്്അറ്്്കോംഎന്്രരി
രാടിഏരെജനടശ്ദ്്ആകരഷിക്്്ക
യം്വനവിജയമായിമാറ്കയ്മായിര്
ന്്്.രോകോണദ്രിതാശവ്ാസടര്വ
ര്്ത്്നങ്്ള്മായിബന്്രപ്്ട്്്കലൈി
ഗാഗനടത്്ിയരണ്്്മണിക്്്കോെംനീ
ണ്്്നിന്്ഓണ്്സലന്്സലവ്സംഗീത
രരിരാടിയായവണ്്കവള്്ഡ:്ട്രഗതര്്
അറ്്്കോംനടന്്ത്ഏടര്ില18നായി
ര്ന്്്.
കോെിവ്ഡ്താരങ്്ൊയഷാര്ഖ്ഖാ

ന്്,ടര്ിയങ്്കോടര്ത്ടങ്്ിയവരം്ഈ

ഓണ്്സലന്്സലവ്രരിരാടിയില്്അ
ണിനിരന്്ിര്ന്്്.ഇവകോരൊപ്്ംസ്്്്ീവ്
വണ്്ര്്,കോള്്മാക്കാര്്ട്്്ണി,എല്്ടണ്്
കോണ്്, രടയ്ലര്് സവ്ിഫറ്്്് ത്ടങ്്ിയവ
രം്രരിരാടിയ്രടഭാഗമായിഓണസല
നസലവ് രരിരാടിയില എത്്ിയിര്
ന്്്.കല്്ബല്്സിറ്്ിസണ്്എന്്സംഘട
നയാണ്ഈകോനടത്്ിയത.്
രരിരാടിയില്രട ലഭിച്് വരവ് രോ

കോണ സവെസ് ദ്രിതാശവ്ാസടര്വ
ര്്ത്്നങ്്ല്്ക്്ായിവിനികോഗിക്്്രമ
ന്്്കല്്ബല്്സിറ്്ിസണ്്ടവ്ിറ്്െില്രടഅ
െിയിച്്ിട്്്ണ്്്.

പോപഗ്ായികപേഡിഗാഗസമാഹരിച്്ത്979പോടി;
സംഗീതരരിരാടിയിലൊര്ഖം്പര്ിയങ്്യം്

മ്ടിയ്യടരഹസയ്ംത്റന്്്രറഞ്്്
പര്ിയങ്്പോപര്

യോലീസ്കാർ്്ക്്്
പോട്്ല്കളില്്
സൗകരയ്ങ്്ൾഒര്ക്്ി
പോഹിത്യെട്്ി
രോലീസ്കാര്്ക്്്ഭക്്ണം
കഴിച്്്വിടശ്മിക്്ാനായിഎ
ട്്്കോട്്ല്കെില്്സൗകരയ്ം
ഒര്ക്്ി സംവിധായകനം്
നിര്്മ്്ാതാവ്മായകരെിത്
രഷട്്ി. ടര്ഭാത ഭക്്ണവം്
അത്്ാഴവ്മാണ് കോട്്ല്
കെില്്നല്്ക്ക.കോെിത്
രഷട്്ിക്്് നന്്ി അെിയിച്്്
മം്സബ രോലീസം് രംഗ
രത്്ത്്ി.
"കോവിഡ്വാരികയഴ്സി

ന് ടര്ഭാതഭക്്ണത്്ിനം്

അത്്ാഴത്്ിന്മ്ള്് ടക്മീ
കരണങ്്െടക്്ം വിടശ്മി
ക്്ാനം്ക്െിക്്ാനം്നഗര
ത്്ില്ടനീെമ്ള്്എട്്്കോ
ട്്ല്കെില്് കോെിത് രഷട്്ി
സൗകരയ്രൊര്ക്്ി.
ഞങ്്രെ സൊയിച്്തി

നം്മം്സബസ്രക്്ിതമാ
യിസ്ക്്ിക്്്ന്്തിനം്ഞ
ങ്്ള്്അകദ്്െത്്ിന് നന്്ി
രെയ്ന്്്” എന്്ാണ് മം്
സബ രോലീസ് ടവ്ീറ്്് രെ
യത്ത.്

നിവിൻപോളിയയപര്ശംസിച്്്
ഇംതിയാസ്അലി
മൂക്ത്നിരല നിവിന്്

കോെിയ്രട ടര്കടന
രത്്ടര്ശംസിച്്്കോെിവ്
ഡ് സംവിധായകന്് ഇംതി
യാസ്അലി.ഒര്സലവ്സം
വാേത്്ിനിരട മലയാെസി
നിമരയക്്്െിച്്്ള്് തര്്്
അഭിടര്ായംരങ്്്രവക്്രവ
യാണ്ഇംതിയാസ്മ്ക്ത്
രനക്്്െിച്്്ം നിവിന്് കോ
െിരയക്്്െിച്്്ം രെഞ്്ത.്
രരീക്്ണം നടത്്്ന്്തി
ലം് അഭിനയത്്ില്രൊ

രക്്മലയാെത്്ിന്തനതാ
യരീതികള്ണ്്്.പ്തിയെില

അഭികനതാക്്ള്് വെരര
രസന്്സിറ്്ീവ് ആണ.് മ്
ക്ത്നില്് ഞാന്് നിവിന്്
കോെിരയകണ്്്.ഹ്േയംത
കര്്ക്്്ന്്സിനിമ.നിവിന്്
ഗംഭീരമായിട്്്ണ്്്. ഇംടര്സ്
രെയ്്ാകനടശ്മിക്്്ന്്ില്്അ
കദ്്െം. ഒര് നായകന് ലഭി
ക്്്ന്് എര്ത്ര് കവഷമാ
ണത് അകദ്്െം വെരര ന
ന്്ായിര്ന്്്ഇംതിയാസ്ര
െയ്ന്്്.

നിവിന്്തര്്്കരിയെി

ല്്അത്വരരഅവതരിപ്്ി
ക്്ാത്്തരത്്ില്ള്്കഥാ

രാടത്മായിര്ന്്് മ്ക്ത്
നിരലഅകബ്ര്്.വലിയകട്ര
ക്്കടര്തികരണവം് കനടി
രയട്ത്്ിര്ന്്് െിടത്ത്്ി
രലനിവിര്്്ടര്കടനം.രാ

ജീവ് രവി ഛായാടഗ്െണം
നിര്്വ്്െിച്്െിടത്ത്്ിരലെി
ന്്ിസംഭാഷണങ്്ള്്ഒര്ക്്ി
യത്അന്രാഗ്കശയ്പ്ആ
യിര്ന്്്.

ജിവിപരൂകാശിനംൂ
സസനൂൂവികൂൂൂംകരണൂൂകൂഞൂ്ൂ
തമിഴ്സിനിമയിരലരസലിടബ്ി

റ്്ി േമ്്തികൊണ് നടനം്
സംഗീതസംവിധായകന്മായജി.
വി.ടര്കാശ്ക്മാറം്ഭാരയ്യം്ഗാ
യികയ്മായ സസന്്വിയം്. സ്
ക്ള്്കാലംമ്തല്്ഉറ്്സ്ഹ്ത്്്
ക്്ൊയഇവരടര്ണയത്്ിലായിര്
ന്്്. 2013ജ്ണിലാണ്ഇര്വരം്
വിവാെിതരായത.് ഏഴ് വരഷങ്്
ള്്ക്്്കശഷംഇവര്രടജീവിതത്്ി
കലക്്്ഇകപ്്ള്്ഒര്പ്തിയഅതി
ഥിഎത്്ിയിരിക്്്കയാണ.് തങ്്
ള്്രക്്ര്രരണക്ഞ്്്ജനിച്്വി
വരംജി.വി. ടര്കാശ്തരന്്തര്്്
ഇനസ്്്്യില്രടപ്െത്്്വിട്്ിരിക്്്
കയാണ.്  സംഗീതസംവിധായക
രനന്്നിലയിലം്നടരനന്്നില
യിലം്നിരവധിസിനിമകെില്രട
ടശ്ദ്്കനടിയതാരമാണ്ജി.വി. ടര്
കാശ.്അത്കോരലതരന്്തമിഴി
ലനിരവധിെിറ്്്ഗാനങ്്ള്്ആല
രിച്്ിട്്്ള്്യാള്മാണ് ഭാരയ് സസ
ന്്വി.അട്ത്്ിരടഅസ്രനില
ജി.വി. ടര്കാശ് ഈണം നലകി
സസന്്വി രാടിയ ഗാനംഏരെ
െിറ്്ായിര്ന്്്

ആശവ്ാസവാക്്്കള്മായി
അക്്യ്ക്മാർ
ഒര്മാസകത്്െമായി
കോക്്് ൈൗണായതിനാ
ലഏരെബ്ദ്്ിമ്ട്്ിലായി
രിക്്്ന്്ത്േിവസകവതന
രൊഴിലാെികൊണ.് സി
നിമാ വയ്വസായത്്ിന്
കോടികള്രടനഷ്്മാണ്
ണ്്ായിരിക്്്ന്്ത.് രാജയ്
രത്് സിനിമാ വയ്വസാ
യംപ്രണമായം് നിശ്്
ലാവസ്്യിലായിട്്്ഒര്മാ
സത്്ികലരെയായി.ഷ്ട്്ി
ങ്്്കളനിരത്്ിരവക്്്
കയം്അകൊരൊപ്്ം തീ
കയറ്്റ്കള പ്ട്്ിയിട്ക
യം്രെയത്കൊരടസിനി
മയിരല േിവസകവതന
ക്്ാര വലിയ രീതിയില
ബ്ദ്്ിമ്ട്്്കയാണ.്
വലിയ ത്കയ്ള്് രട്ോജ

കറ്്്്കള്രടഅടക്്ംസ്രക്്
ഉെപ്്ാകക്്ണ്്തിനാലഅത്്
രത്്ില ഇക്്്ട്്രക്്് വിടശ്മ
വ്മില്്ാത്് അവസ്്യാണ്
ള്്ത.്ഇത്്രരൊര്അവസ്്
യില്്മം്സബയിരലഒര് ടര്
മ്ഖതീകയറ്്െിര്്്ഉടമകോട്
താന സൊയരമത്്ിക്്ാരമ
ന്്്അെിയിച്്്വിെിച്്ിരിക്്്ക
യാണ്കോെിവ്ഡ്താരംഅ
ക്്യ്ക്മാര.തീകയറ്്റ്ടമത
രന്്യാണ്ഇക്്ാരയ്ം മാധയ്മ

ങ്്രെഅെിയിച്്ത.്മം്സബ
യിരല വെരര ടര്ശസത്മായ
രഗയറ്്്ിആനഡ് ഗയ്ാലക്സി
(ജി7)എന്്മള്്ട്്ിപ്്ക്സിര്്്
ഉടമ മകോജ് കേശായ് കോടാ
ണ്അക്്യ്ക്മാരവിെിച്്്സ
ൊയം രെയ്്ാരമന്്്അെിയി
ച്്ിരിക്്്ന്്ത.് സാമ്്ത്്ിക
സൊയം കവണരമങ്്ില്് മടി
ക്ടാരതഅെിയിക്്ണരമന്്്
അക്്യക്്മാര്്തരന്്വിെിച്്്
രെഞ്്തായി തീകയറ്്ര്് ഉടമ
മാധയ്മങ്്കോട്രെഞ്്്.

ഭൂമിവിടൂൂൂകൊടൂതൂ്ൂവിജയകാനൂ്ൂ;
പരൂശംസിചൂ്ൂരവനൂൂകലയൂാണൂൂ
കോവിഡ് ബാ
ധിച്്് മരിക്്്ന്്വ
രര അടക്്ം രെ
യ്്ാന്്ഭ്മിവിട്്്ന
ല്്കിനടനം്രാഷ്
ടട്ീയ ടര്വര്്ത്്ക
ന്മായവിജയകാ
ന്്്.കോവിഡ്ബാ
ധിച്്്മരിച്്നയ്്കോ
സര്്ജന്് കോ. 
സസമണ്് രെ
ര്്ക്്്ലീസിര്്് മ്
തകേെം സംസ്ക
രിക്്ാന്് രോണ്്്
വന്്ബന്്്ക്്രെ
യം് ആംബ്ല
ന്്സ് സട്ൈവരെ
യം്ജനക്്്ട്്ംആടക്മിച്്സംഭവത്്ിന്രിന്്ാരലയാണ്ഭ്
മിവിട്്്നല്്ക്ന്്കാരയ്ംവിജയകാന്്്ടര്ഖയ്ാരിച്്ത.്
വിജയകാന്്ിരന ടര്ശംസിച്്് രംഗരത്്ത്്ിയിരിക്്്ക

യാണ്നടന്്രവന്്കലയ്ാണ്്.”സവ്ന്്ംകമ്്്യ്ണിറ്്ിശമ്ശാ
നങ്്െില്്കോലം്സംസക്രിക്്ാന്്അന്വേിക്്ാത്്രോ
കോണഇരകള്്ക്്ായിതര്്്കോകെജ്ഭ്മിയ്രടഒര്ഭാഗം
വാഗേ്ാനംരെയത്ൈിഎംൈിരകകനതാവം്സ്പ്്ര്്സ്്്്ാറ്
മായവിജയകാന്്്അതിശയകരവം്സേവിവ്മായകാരയ്മാ
ണ്രെയത്ത”്എന്്്രവന്്കലയ്ാണ്്ടവ്ീറ്്്രെയത്.്ടശ്ീഅ
ണ്്ാല്്അെഗര്്കോരെജ്ഓഫ്എനജിനീയെിങ്്ിന്അട്
ത്്്ള്്ഭ്മിയാണ്വിജയകാന്്്വിട്്്നല്്കിയിരിക്്്ന്്ത.്
കനരരത്് രോകോണ ഐരൊകലഷന്് വാര്്ൈാക്്ാന്്
കോകെജ്വിട്്്നല്്ക്രമന്്്ംതാരംടര്ഖയ്ാരിച്്ിര്ന്്്.
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ടി-20ടോകകപ്്്
അടച്്ിട്്ട്സ്്്ഡിയത്്ിൽ
സിഡന്ി:ഓസക്ക്െലിയയിൽ്്ഒകട്്ബറിൽ്്നെക്്ാനിരിക്്്ന്്
െി20കോകകപ്്്നെക്്്കോഇല്്കോഎന്്സംശയത്്ിലാതണ
ങ്്ിലം്ട്ര്്ണ്്തമനറ്്ഒഴിഞ്്കറ്്്്ഡിയത്്ിൽ്്നെത്്ാന്ള്്
സാധയ്തകള്്കതട്കയാണ്ഓസക്ക്െലി യന്്കോര്്ഡ.്കാണി
കളില്്ാത്്ത്വര്മാനതത്്ബാധിക്്്തമങ്്ിലം്കക്ോഡക്ാ
റ്്്്ിംഗ്വര്മാനംഉറപ്്ാക്്ാന്്കശ്മിക്്ാംഎന്്ാണ്കക്ിക്്റ്്്ഓ
സക്ക്െലിയചീഫ്എകസ്ികയ്്ട്്ീവ്തകവിന്്കോബര്്ടസ്്അഭി
കര്ായതപ്്ട്്ത.്
അന്്ാരാകഷ്്്കക്ിക്്റ്്ിൽ്്നിന്്്തോത്കവലഭിയക്്്്ന്്വര്
മാനംഇതല്്ങ്്ിലം്ഐസിസിനെത്്്ന്്ഇവനറ്്കള്്ക്്്ള്്
കര്ാധാനയ്ംമനസ്്ിലാക്്ിഅതിന്തക്്തായകക്ോഡക്ാറ്്്്ിം
ഗ്വര്മാനംകനട്വാനാക്തമന്്കര്തീക്്യാണ്ഓസക്ക്െലിയ
ന്്കോര്്ഡ്മ്ക്ന്ട്്്വയക്്്്ന്്ത.്ഓസക്ക്െലിയയം്ഇന്്്യ
യം്തമ്്ിൽ്്നെത്്്വാന്ള്്കോകകപ്്്തവച്്്മാറണതമന്്്
കനരതത്്ഇന്്്യന്്മ്ന്്നായകന്്സ്നിൽ്്ഗവാസക്ര്്അഭി
കര്ായതപ്്ട്്ിര്ന്്്.
ഓസക്ക്െലിയയിൽ്്തസപറ്്്ംബര്്30വതരയാകത്വിലക്്്ള്്
തിനാൽ്്അവിതെതയത്്ിഐസിസിയക്്്്തയ്്ാതറട്പ്്്കള്മാ
യിമ്ക്ന്ട്്്കോക്ന്്തിൽ്്തെസ്്ംഉണ്്ാക്തമന്്ാണ്കര്തീ
ക്്ിക്്തപ്്ട്ന്്ത.്

സച്്ിന്യയയില്്:
ടോണ്്ിപടനസർ
ലണ്്ന്്:ഇതിഹാസബാറ്്്സമ്ാന്്മാരായസച്്ിന്്തെണ്്്ൽ്്ക്്ര്്,
വീകരന്്ര്്തസവാഗ,്രാഹ്ൽ്് കയ്ാവിഡ്എന്്ിവര്തെ കര്കെന
തത്്വിലയിര്ത്്ിമ്നഇംഗ്്ീഷ്താരംകോണ്്ിരകനസര.ത
ത്്്കാലഘട്്ത്്ിൽ്്കളിച്്ിര്ന്്മറ്്്ബാറ്്്സമ്ാന്്മാര്മായി
താരതമയ്ംതചയ്്്കപ്്ള്്അവകരക്്ാള്്മ്കളിലാണ്സച്്ിന്്,
തസവാഗ,്കയ്ാവിഡ്എന്്ിവര്തെസ്്ാനതമന്്്ംരകനസര്്അ
ഭികര്ായതപ്്ട്്്.ബൗളര്്മാകോട്യാതോര്യയയം്കാണിക്്ാ
ത്്ബാറ്്്സമ്ാനായിര്ന്്്സച്്ിതനന്്്രകനസര്്ച്ണ്്ിക്്ാ
ട്്ി.കക്ീസിൽ്്നിലയ്റപ്്ിച്്്കഴിഞ്്ാൽ്്രിന്്ീട്വലിയസ്കോ
റായിരിക്്്ംഅകദ്്ഹംലക്്്യമിട്ക.ഒരിക്്ൽ്്കക്ീസിൽ്്ച്വട്
റപ്്ിച്്ാൽ്് മറ്്്ബാറ്്്സമ്ാന്്മാരിൽ്്നിന്്്ംതീര്്ത്്്ംവയ്തയ്
സത്മായതലവലിലായിരിക്്്ംസച്്ിന്്കളിക്്്ക.സച്്ിതനഔ
ട്്ാക്്്കതയന്്ത്വളതരബ്ദ്്ിമ്ട്്ായിര്ന്്്.ഏത്ഗിയറിലാ
യിരിക്്്ംസച്്ിന്് കനരിൊന്് കോവ്ന്്തതന്്സംശയംഎ
കപ്്ഴ്മ്ണ്്ാവം്.അതിനാൽ്്വളതരയധികം മൽ്്സരബ്ദ്്ി
കാണിക്്ണം.സച്്ിതനപ്റത്്ാക്്ാനാവ്തമന്്്സവ്യം കര്
കോയിപ്്ിച്്ാണ്അന്്്താന്്ബൗള്്തചയത്ിര്ന്്തതന്്്ംര
കനസര്്വിശയമാക്്ി.
സച്്ിതോപ്്ംതതന്്കചര്്ത്്്നിര്്ത്്ാന്്സാധിക്്്ന്്ര
ണ്്്താരങ്്ളാണ്തസവാഗം്കയ്ാവിഡ്തമന്്്രകനസര്്രറയ്
ന്്്.ആകാലഘട്്ത്്ിതലഏറ്്വം്അരകെകാരിയായബാറ്്്
സമ്ാനായിര്ന്്്തസവാഗ.്എകത്ഗംഭീരമായി ര്ന്്്അകദ്്ഹ
ത്്ിത്്്ബാറ്്ിതെന്്്ംസര്ിന്്ര്്രകനസര്്ക്ട്്ികച്്ര്്ത്്്.ന
മ്്ള്്വന്്മതിതലന്്്വിളിച്്ിര്ന്്കയ്ാവിഡം്മഹാനായബാറ്്്
സമ്ാനാണ.്മറ്്്ബാറ്്്സമ്ാന്്മാകരക്്ാള്്വീതിയ്ള്്ബാറ്്ാണ്
കയ്ാവിഡ്ഉരകോഗിക്്്ന്്തതന്്്നമ്ക്്്ചിലകപ്്ള്്കോന്്ി
കപ്്വ്തമന്്്ംരകനസര്്അഭികര്ായതപ്്ട്്്.ഇന്്്യതക്്തികരമി
കച്്കനട്്ങ്്ള്്തോയത്ിട്്്ള്്താരമാണ്ഇംഗ്്ണ്്ിത്്്മ്ന്്ഇ
ന്്്യന്്വംശജനായസര്ിന്്ര്്കോണ്്ിരകനസര്്.2011-12ൽ്്ഇ
ന്്്യന്്മണ്്ിൽ്്നെന്്തെറ്്്്്രരമ്്രയിൽ്്ഇംഗ്്ണ്്്ജയംതോ
യത്കപ്്ള്്ച്ക്്ാന്്രിെിച്്ത്രകനസറായിര്ന്്്.ഇംഗ്്ണ്്ിനാ
യി50തെസ്്്്്കളിൽ്്നിന്്്ം167വിക്്റ്്്കതളട്ത്്ിട്്്ള്്താര
മാണ്അകദ്്ഹം.

സോംസോസഫ്
യ.്രി.സക്്ളകാലഘട്്ം,എത്്്ജീവിതത്്ി
ൽഅപ്്രവക്രമറിക്്ാസ്്്കളിൽഒന്്്ംകോളി
കോളഎന്്ാതണന്്്കോലം്അറിയില്്ായിര്
ന്്്.അത്ന്തക്്സക്്ളിൽറിംഗ്എറിഞ്്്
രിെിച്്്കളിക്്്കയം്ഒളിച്്്കളിക്്്കയം്ക െ
ലാസ്തോണ്്്രന്്്ഉണ്്ാക്്ിഎറിഞ്്്കളി
ക്്്കയം്ത്െങ്്ിയ്ള്്കളികതോതക്്ആയി
ര്ന്്് ഉണ്്ായിര്ന്്ത.് രിന്്ീട്വഹസക്്ള
കാലഘട്്ത്്ിതലത്്്ക്പ്ഴാണ് ആയയ്മായി
കോളികോളആയയ്മായിവകതോണ്്്തോട്
ന്്ത.്അ ത്ന്തക്്കളിക്്ാന്ള്്സമയങ്്ളി
ൽസക്്ളിതലകായികാധയ്ാരകനക്്ാസ്്ിതല
എല്്ാവതരയം്വട്്ത്്ിൽനിരത്്ിഒര്കോളി
കോളതന്്്.നട്ക്്്നിൽക്്്ന്്ഒരാളരന്്്
ഓകോര്ത്്രക്്്ംഇട്്്തോട്ത്്്.ആകളിയി
ൽഞാനം് ഭാഗമായി.
ഒര്യിവസംഅന്്തത്്ലാറ്്്്്രീരിയഡ്ക്്ാ
സ്്്നെക്്്കപ്്ളഒര്കോട്്ീസ്മായിഒര്ക്ട്്ി
െീച്്റ്തെഅട്കത്്ക്്്വന്്്ആകോട്്ീസ്വക
മാറി.െീച്്രഅത്ഉറതക്്വായിച്്്.ആകോട്്ീ
സിൽഎഴ്തിയിര്ന്്ത്കോളികോളകളിക്്ാ
നതാലര്രയ്ംഉള്്വരക്്ായിഒര്കോച്്ിംഗ്ആ
രംഭിക്്്ന്്്തണ്്ന്്്ംസക്്ളവിട്്്കഴിഞ്്്ള്്
സമയത്്ാകം്രരിശീലനതമന്്്ംതാലര്രയ്മ്
ള്്വര കരര് നൽകണംഎന്്്ംആയിര്ന്്്
കോട്്ീസിൽ.വവകിട്്്ആയത ്തോണ്്്എനി
ക്്്ആകോച്്ിംഗിന്രതങ്്ട്ക്്ാനം്സാധിക്്ി
ല്്ായിര്ന്്്. വവകിട്്്സ്്ിരംജീപ്്ിൽയാകത്
തചയത്്കോവാന്ള്്ഒര്അവസ്്എനിക്്ി
ല്്ാത്്ത്തതന്്കാരണം.അത്ന്തക്്സക്്
ളവിട്്ഉെതനക്ട്്്കാര്തോത്്്വീട്്ികലക്്്ഓ
െികോവ്കയായിര്ന്്്എത്്്രതിവ്.വീട്്ിൽ
എത്്ിയാൽരശ്വിന്പ്ല്്്കശഖരിച്്്തോട്
ക്്ലം്,കശ്വണ്്ിതരറ്ക്്ലം്ത്െങ്്ിയരണി
കളഒതക്്ഉണ്്ാവം്.അതതല്്ാംകവഗത്്ിൽ
തീരക്്ാനകഴിഞ്്ാൽവീെിത്്്അട്ത്്്ള്്
ക്ട്്്കാതരയം്വിളിച്്്ന്ല്തോണ്്്തകട്്ിയര
ന്്്തോണ്്്ള്്കളിക്്്കോകാം.അതായിര്
ന്്്അന്്തത്്വലിയആകവശവം്.
കോളികോളവലിയഇഷ്്മായിര്തന്്ങ്്ിലം്

സക്്ളിതലകോച്്ിംഗിന്കോവാനഒര്മാരഗ
വം്ഉണ്്ായിര്ന്്ില്്.
ക്മാരനസാര,എത്്്ജീവിതത്്ികലക്്്ര
െികയറിവര്ന്്ത്അക്്ാലത്്ാണ.്അതോര്
വലിയവഴിത്്ിരിവായിര്ന്്്.സക്്ളതവകക്്
ഷനത്െങ്്്ന്്തിത്്് തോട്്്മ്മ്്ായിര്ന്്്
അത.്കായികാദ്്്യാരകനായക്മാരനസാറി 
ത്്്വാക്്്കളഅമ്താതയത്്ി.അകദ്്ഹംഒര്
യിവസംക്്ാസിൽവന്്്തോട്്ിൽരാലതത്്കോ
ളിഅക്്ായമിഒര്തവകക്്ഷനകോളീകോള
കയ്ാമ്്്നെത്്്ന്്്ണ്്്നിങ്്ളതാലര്രയ്ംഉള്്
വരവരണതമന്്്ംഅത്വഴിനമ്്്തെസക്്ളി
ൽ ഒര്െീംഉണ്്ാക്്ാനസാധിക്്്ംഎന്്്ംഅ
കദ്്ഹംരറഞ്്്.നിങ്്ളവീട്്ിൽസംസാരിച്്്
വീട്്്കാര്തെ അന്വായം കോയിച്്് വരണതമ
ന്്്ംഅകദ്്ഹംരറഞ്്്.അതന്സരിച്്്ഞാന
വീട്്ിൽകോയിചാച്്കോടം്അമ്്കോടം്രറ
ഞ്്്,എത്്്കചട്്നകോയ്ആകാലത്്്അവി
തെകോച്്ിംഗ്കയ്ാമ്്ിന്കോവ്ന്്ത്തോണ്്്ത

തന്്എത്്്വീട്്്കാരഎതിതോന്്്ംരറയാതത
എനിക്്്സമ്്തംതന്്്.കോളികയ്ാമ്്ിൽരാ
ലം്മ്ട്്യം്രഴവം് തോറാട്്യം്ചായയ്തോ
തക്് നൽക്ന്്്തണ്്തന്്തക്്കചട്്നാണ്രറ
ഞ്്ത.്ഇതറിഞ്്കപ്്ളഅതോതക്്കിട്്്തമ
കല്്ക്ൊതതഅങ്്ാെിയിതോതക്്ഒന്്്ച്റ്്ി
കറങ്്ാമകല്്എന്്്കര്തികയ്ാംരിൽകചരാന
രിന്്ീതൊന്്ാകോചിച്്ില്്.വീട്്ിൽനിന്്്ംപ്ല
രതച്്5:15ന്ഇറങ്്്ം.കക്ശയസ്എന്്ബസിൽ
5.45ന് കോച്്ിങ്സ്്ലതത്്ത്്്ം. അങ്്തന
കചട്്കോതൊപ്്ംതോട്്ിൽരാലതത്്കോച്്ിംഗ്
അക്്ായമിയികലക്്്.6:30യക്്്്കോച്്ിംഗ്ത്െ
ങ്്്ം.
തോട്്ിൽരാലതത്്പ്ഴയ്തെവസഡിൽവി
ശാലമായരാറതക്്ട്്്ഉണ്്ായിര്ന്്്.അതിന്മ്
കളിൽമറ്്്ള്്വരവരം്വതരകണ്്്കളെച്്്കിെ
ക്്്ം.അവിതെകിെക്്്ന്്തിന് മതറ്്ര്കാര
ണംക്െിയ്ണ്്ായിര്ന്്്,കോളിഅക്്ാ യമിയി
കലക്്്വര്ന്്ക്ട്്ികളം്അത്വഴിവര്ന്്തി

നാൽഞങ്്ളഉറങ്്ികോയാലം്അവര്തെശ
ബ്്ംകകട്്്ഞങ്്ളക്്്ആരാറയിൽനിന്്്എഴ്
കന്്റ്്്അവരത്ക്പ്്ംകോകാം.കഗ്ൗണ്്ിൽഎ
ത്്ിയാൽ രിതന്് അക്്ായമിയിതല കോമ സ്
സാറിത്്്ശിക്്ണം.എല്്ാവരം്വലനആയി
നിന്്്സത്ക്െച്്ിങ്്്ംമറ്്്തോതക്്ആയിരരിശീ
ലനംതോെിതോെിക്്്ം.ചിലയിവസങ്്ളിൽവീ
ട്്ിൽനിന്്്ംരാവിതലഎഴ്കന്്ൽക്്ാനവവ
കിയാൽബസ്രിെിക്്ാനകവണ്്ിയ്ള്്ഓട്്ം.
കയ്ാംരിൽകോമസ്സാറിത്്്വലിയനിരബ
ന്്മാണ,്എല്്ാവരം്നാല്കികോമീറ്്രഓെ
ണംഎന്്ത.്ഓൊനതാതര്രയ്മിതല്്ങ്്ിലം്ക്
തെഉള്്വരഓട്ന്്ത്കാണ്കപ്്ളഅവര്തെ
ക്തെആവാശിയിൽഓടം്.ഈഓട്്ത്്ിൽഒ
ന്്്കിൽ കര്കാശനസാകോ (മതറ്്ര് കോച്്്)
അവിട്തത്്സീനിയരകളിക്്ാകോഉണ്്ാവം്.
ഇങ്്തനകോഡില്തെരട്്ാളക്്ാതരകോതലഓ
ട്ന്്ത്കണ്്്ചിലവീട്്്കാരഅവര്തെമക്്തള
യം്കയ്ാംരിൽ തോണ്്്വന്്് കചരത്്്.  തവ
കക്്ഷന കയ്ാംപ് ജീവിതത്്ിതല വലിയ വഴി
ത്്ിരാവായിര്ന്്്.
അവിതെനിന്്്ജ്നിയരതലത്്ിതലമത്്ര
ങ്്തോതക്്കളിച്്്ത്െങ്്ി.കര്യീരനമാഷായി
ര്ന്്്അതിന്ച്ക്്ാനരിെിച്്ത.്അങ്്തനര
തിതയഞാതനത്്്കോളിജീവിതത്്ിൽരിച്്വ
ച്്്ത്െങ്്ി.

തയാറാക്്ിയത്:സി.ടര.രാസജഷ്ക്മാർ

തൊട്്ിൽപാലത്്്ത്ടങ്്്ന്്്
ക്മാരൻസാർ,എട്്്ജീവിതത്്ിസല
ക്്്പടിരയറിവര്ന്്ത്അക്്ാലത്്ാണ്.
അടൊര്വലിയവഴിത്്ിരിവായിര്ന്്്.
സ്ക്ൾടവസ്ക്ഷൻത്ടങ്്്ന്്തിട്്്
ടൊട്്്മ്മ്്ായിര്ന്്്അത്.രായിരാ
ദ്്്യാപരനായക്മാരൻസാറിട്്്വാക്്്
രൾഅമ്താടയത്്ി.അസ്ദ്ഹംഒര്ദിവ
സംക്്ാസിൽവന്്്ടൊട്്ിൽപാലട്ത്
സോളിഅക്്ാദമിഒര്ടവസ്ക്ഷൻസോ
ളീസോൾര്യാമ്്്നടത്്്ന്്്ണ്്്നിങ്്ൾ
താല്പര്യംഉള്്വർവരണടമന്്്ംഅത്വ
ഴിനമ്്്ടടസ്ക്ളിൽ ഒര്ടീംഉണ്്ാക്്ാ
ൻസാധിക്്്ംഎന്്്ംഅസ്ദ്ഹംപറഞ്്്.
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ഹീടോകപ്്്ത്രില്്ർമറക്്ാനാവില്്:സച്്ിൻബടൻഡ്ൽക്്ർ
മം്വബ:മം്വബ:കോകകക്ിക്്റ്്്ഇതിഹാസംസച്്ിനതെനഡ്
ൽക്്ര1993തലഹീകോകപ്്്കത്ില്്രകോരാട്്ംഓരതത്്ട്ക്്്ന്്്.
ഈഡന്്ഗാര്്ഡനിൽ്്യക്്ിണാകഫ്ിക്്യ്തക്്തിതര1993തലഹീ
കോകപ്്്തസമിവഫനൽ്്മത്്രമായിര ്ന്്്കവയി.196റണ്്സ്
ആണ്ഇന്്്യസൗത്്്ആകഫ്ിക്്യക്്്്ലക്്്യമായിനൽ്്കിയത.്
അവസാനഓവറിൽ്്രണ്്്വിക്്റ്്്കശഷിതക്്6റണ്്സ്ക്െിമതി

യായിര്ന്്്ജയിക്്ാന്്. 48റണ്്സ്മായി കബ്യാന്്മകമ്ില്്ന്്
ബാറ്്്തചയ്്്ന്്തിനാൽ്്യക്്ിണാകഫ്ിക്്ജയംഉറപ്്ിച്്തായിര്
ന്്്.
സച്്ിനാണ്അവസാനഓവര്്എറിയാതനത്്ിയത.്ആയയ്ര
ന്്ിൽ്്കബ്യാന്്ഒര്റണ്്സ്ഓെിതയട്ത്്്.രണ്്ാംറണ്്ിന്ള്്
കശ്മത്്ിനിതെഫാനിഡിവില്്ികയഴ്സ്റണ്്ൗട്്ായി.അലന്്തൊ

ണാള്്ഡാണ്സ്വക്െക്്റായിഎത്്ിയത.് അട്ത്്മ്ന്്്രന്്ി
ലം് തൊണാള്്ഡിന് റതണ്്ട്ക്്ാനായില്്. അഞ്്ാം രന്്ിൽ്്
തൊണാള്്ഡ്ഒര്റണ്്ഓെിതയട്ത്്്.
ഇകോതെഅവസാനരന്്ിൽ്്ജയിക്്ാന്്നാല്റണ്്സ്എന്്
നിലയിലായി.എന്്ാൽ്്കബ്യാന്്മകമ്ില്്ന്ഒര്റണ്്മാകത്കമഎ
ട്ക്്ാനായ്ള്്്.

സവ്ിമ്്ിംഗ്പ്ളിൽനട്വെിച്്്വീണ്എതന്്കന്്
ക്്്മായിരാരവലസഡ്്ആയികോകവണ്്ിയിര്ന്്
രയ്്തനവയവംകാത്്്.ഉയരതത്്ണീറ്്വനശിഷ്്
കാലംമ്ഴ്വനതികഞ്്വയവഭക്്നായി.തത്്്
ജീവിതംവയവത്്ിങ്്ൽസമരപ്്ിച്്്.ക്െികയറിതയ
ത്്ിയസാകോകോകോയിൽത്െങ്്ിയഫ്ടക്ോള
ജീവിതംകാതങ്്ളതാണ്്ിമ്കന്്റി.
എത്്്ഓരമ്്കളിതലകക്്ാ...
2002 കോകകപ്്്കബ്സീൽസക്വ്ാഡിൽആയയ്മായി
ആകരര്കകട്്്. കര്ശസത്രായതോട്്മാരക്്ിെയിൽ
ആമ്െിയനസ്ന്്രതനഅധികംഓരത്്ില്്.2005
സീസണചാമ്്്യനസ്ലീഗ.്വഫനലിൽലിവരപ്ളി
തനതിതരമിലാനകനെിയആയയ്മ്ന്്്കോള്കള്തെ
യം്വഴിത്്ാരയിൽഅവതനവീണ്്്ംകണ്്്മ്ട്്ി.ആ
നാൽപ്്ത്്ഞ്്്മിനിറ്്്കളിലാണ്കക്്ാഎന്്ല്്യര
എത്്്മനസ്്ിൽകചകക്്റ്ന്്ത.്അവിശവ്സനീയമാം
വിധത്്ിൽമിലാനതകരന്്കപ്്ഴം്കബ്സീലിതോ
ര '്കാക്്'വരാന്തണ്്ന്്്വിളിച്്്രറഞ്്സീസണാ
യിര്ന്്ത.്
അകതവരഷംനെന്്കോണതഫഡകറഷനവഫ
നലിൽഅരജ്്്ീനയത്ക്്തിതരകനെിയഅതിമകോ
ഹരകോളഇന്്്ംഏറ്്വം്കര്ിയതപ്്ട്്താണ.്15-ാംമി
നിറ്്ിൽരിറന്്,സരവ്്സൗന്്രയ്വം്രൗകയ്തയം്ആ
വാഹിച്്ആകോളിൽതതന്്കളികബ് സീലിത്്്വര്
തിയിലായി.കരസം്ഡിസിഷനകമക്്ിങ്്്ംവഫന
ൽകതരഡിതലഅരാരവിഷനം്തോണ്്്കക്്ാകോ
കോത്്രനിലയികലക്്്വളരന്്വരഷമായിര്ന്്്
2005.
താരനിബിഢമായിട്്്ംകവ്ാരട്്റിൽഅെിതതറ്്ിയ
2006കോകകപ്്ിൽഓരമ്്ിക്്ാവ്ന്്ച്ര്ക്്ംചില
മ്ഹ്രത്്ങ്്ളിതോന്്ായിര്ന്്് തോകയഷയ്തക്്
തിതരകക്്കനെിയകോള.ദം്ഗകോച്്ായിവന്്കശ

ഷം,സ്പ്്രതാരങ്്ള്തെവിെവാങ്്ല്കളസ്ഷ്്ിച്്
ഇര്ട്്ിതനനികത്്ാനബാധയ്തതപ്്ട്്കബ്സീലിത്്്ഒ
കരതോര്നക്്കത്ംകക്്മാകത്മായിര്ന്്്.ഇംഗ്്ണ്്ി
ൽനെന്്സൗഹ്യമത്്രത്്ിൽഅരജ്്്ീനയത്ക്്
തിതരകനെിയകോകോകോള,കക്്ായ്തെകര്്ട്്ൽ
കരസ്ഇന്്്കാണ്ന്്വരക്്്ംനൽക്ന്്ഹരംവല്
താണ.്
കക്്യ്തെഅവിസമ്രണീയമായവരഷം2007എ
ന്്്രറയാം.കക്്യ്തെവണമാനകോഎന്്്രറ
യാവ്ന്്കര്കെനങ്്ളില്തെമിലാനവീണ്്്ംയ്കോ
രയ്നചാമ്്്യനമാരായസീസണ.കോകഫ്ടബ്ാളര
രയവിയം്കക്്തയകതെിതയത്്ി.
ഒട്്്മിക്്കബ്സീലിയനഫ്ടബ്ാളഇതിഹാസങ്്
ള്തെയം്ജീവിതവശലിയിൽ(typical 'brazilian way'
of life)നിന്്്വിഭിന്്മായിഒര്വിവായങ്്ളിലം്തര
ൊതതയാകത്തചയത്ച്ര്ക്്ംകബ്സീലിയനതാര
ങ്്ളിൽഒരാളാണ്കക്്.നി ശാക്്ബ്്്കകോസക്ത്ീവി
ഷയകോെീമ്മായ്ള്്കര്ശന്ങ്്കോഒന്്്ംതതന്്ക
ക്്ാതയച്റ്്ിപ്്റ്്ികകട്്ിട്്ില്്.എന്്ാൽസ്്ിരംവില്്നാ
യരര്ക്്്കക്്യ്തെകരിയറിലം്നിഴൽവീഴത്്്ി.റ
യൽമകഡ്ിഡിൽഎത്്ിയകാലംതോട്്്ള്്രര്ക്്്
കള..മാസങ്്കോളംപ്റത്്്ംതബഞ്്ില്മായിതീര

ന്്്.ഇകതസമയത്്്ംകബ്സീലിത്്്കോകകപ്്്കോ
ഗയ്തകളിലം്2009കോണതഫഡകറഷനകപ്്ിലം്ക
ക്്തത്്്കര്താരതത്്അന്സമ്രിപ്്ിച്്കര്കെനങ്്
ളനെത്്ി.കോബികഞ്,്എലാകോ,ഫാബിയാകോ
മാര്തെരിന്്ിൽ'കോകോതോണീകറ്'്യ്തെഏക
കര്തിനിധിയം്കക്്മാകത്മായിര്ന്്്.ഇറ്്ലിതക്്തി
തരസൗഹ്യമത്്രത്്ിലം്കോണതഫഡിലം്,അ
രജ്്്ീനയത്ക്്തിതരബയ്്ണസ്അകയഴസ്ിലം്ക
ണ്്കക്്യ്തെകളിയഴക് മറക്്ാനാവില്്. കോണ
തഫഡകറഷനകപ്്്ട്രണതമ ്്്ിൽമ്ന്്ിൽനിന്്്ന
യിച്്വഫനൽഫ്ടക്ോളകക്രമികളക്്്എന്്്ം
ആനന്്മാണ്സമ്്ാനിച്്ത.്രണ്്ാംരക്തിയിൽകബ്
സീലിത്്്തിരിച്്്വരവ്സാധയ്മാക്്ിയകളികക്്ാ
യ്തെമികച്്വയ്ക്്ിഗത കര്കെനങ്്ളിതോന്്ാ ണ.്
കോഗയ്തയിലം്ഒന്്ാമതായികബ്സീൽതോട്്ട്ത്്
കോകകപ്്ിന്കവ്ാളിവഫതചയത്.്

2010 ൽകക്്രര്ക്്്അവഗണിച്്്കോകകപ്്ിൽ
കളിച്്താണ്റിയാൽമകഡ്ിഡ്കരിയറിന്കര്തിക്ല
മായതതന്്്രറയാം.ഐവറികോറ്്്്ിതനതിതരയം്
ചിലിതക്്തിതരയം്കവ്ാരട്്റിൽകോളണ്്ിതനതിതര
യം്കക്്യ്തെകളികോകോത്്രമായിര്ന്്്.സ്പ്്
രതാരങ്്ളില്്ാത്്ഒര്സ്പ്്രെീമിതലഏകനക്്കത്

മായിര്ന്്കക്്കബ്സീലിന്കവണ്്ി
നെത്്ിയഅവസാനതത്്മികച്്കര്
കെനവം്ആമത്്രത്്ിലാണ.്നര
ത്്കതരമാറ്്ിയകന്്്ങ്്തളകര്തിഷഠ്ി
ച്്ദം്ഗയ്ഗത്്ിൽ2006-2010കാലഘ
ട്്ത്്ിൽകബ്സീലിതനഇെക്്ിതെതയങ്്ി
ലം് കചകോഹരമാക്്ിയത് കക്്ായം്
കോബികഞ്്യം്മാകത്മായിര്ന്്്.
രരിചയ സമ്്ത്്ിത്്് പ്റത്്് ഇെ
യക്്്്െീമിൽവന്്്കോതയങ്്ിലം്കക്്
യ്തെകാലംകഴിഞ്്ിര്ന്്്.മകഡ്ിഡിൽ
നിന്്് വീണ്്്ം മിലാനികലക്്്ം രിന്്ീട്
MLS ലം്സാകോകോകോയില്മായി,എ
കത്കോഉയരങ്്ളിൽഎകത്്ണ്്കരിയറിന്
ശബ്്കോഷങ്്ളില്്ാതതതിരശീലവീണ.്
എത്്് തലമ്റയിതലഏറ്്വം് മികച്്
കല്്കമക്്രക്്്,കോപ്്അകമരിക്്തോ
ഴിതകമതറ്്ല്്ാംസവ്ന്്മാക്്ിയന
ക്്കത്ക്്ണ്്്ള്് രാജക്
മാരന് രിറന്്ാളാ
ശംസകള.

കക്്യ്ബടകളിമികവ്അന്സ്മരിച്്്ടേസ്ബ്ക്്്ക്റിപ്്്:ഓർമകളിബലകക്്
സോഷ്യൽമീഡിയയ്ടടരളിടയഴ്ത്്്
കോകഡ്ൗണകാലത്്്സക്ോരടസ്്കരജ്കളം്തക്ോവഫല്കളം്കര്്പ്്്കളം്ഒതക്്സജീവ
മാണ.്കായികതാരങ്്തളക്്്റിച്്്ംകളിതയക്്്റിച്്്തോതക്്യ്ള്്എഴ്ത്്്കളസജീവം.അ
തിൽകായികതാരങ്്ള്തെജന്്യിനക്്്റിപ്്്ക ളാണ്ഏതറയം്.കബ്സീലിയനഫ്ടക്ോളഇ
തിഹാസമായകക്്യ്തെജന്്യിനമായിര്ന്്്ഇന്്തല(ഏകര്ിൽ22)കക്്തയയം്അകദ്്ഹത്്ി
ത്്്കളിതയയം്വിലയിര്ത്്ിതക്്ണ്്്ശംഭുകുമാർ കഫസബ്്ക്്ിൽരങ്്്വച്്ക്റിപ്്്വായി
ക്്ാം.

ബ്ണ്്സ്ലിഗത്ടങ്്്ം;ടോസ്്്്്ബഗയിംസായി
തബര്്ലിന്്:ജര്്മനിയിതലമ്ന്്നിരഫ്
ട്കോള്്ലീഗായബ്ണ്്സ്ലിഗപ്നരാ
രംഭിക്്ാന്്തയ്്ാതറട്പ്്്കള്്ത്െങ്്ി.
തോവിഡ-്19തനത്െര്്ന്്്നിര്്ത്്ിവ
ച്്ലീഗിതലകശഷിച്്മൽ്്സരങ്്ള്്കമയ്
ഒമ്്ത് മ്തൽ്് പ്നരാരംഭിക്്ാന്ള്്
നീക്്ങ്്ളാണ്നെക്്്ന്്ത.്വവറസി
തനതികരയ്ള്്മ്ന്്കര്തലായിഅെ
ച്്ിട്്കറ്്്്ഡിയത്്ിലാവം്മൽ്്സരങ്്ള്്.
ജര്്മനിയിൽ്്ഇങ്്തനഅെച്്ിട്്സ്കറ്്
ഡിയത്്ിൽ്് നെക്്്ന്് മൽ്്സരങ്്ള്്
കോറ്്്്്തഗയിംതസന്്ാണ്അറിയതപ്്
ട്ന്്ത.്
കോകംമ്ഴ്വന്്തോകോണവവറ
സിതനതികരജീവന്്മരണകോരാട്്ംന
െത്്ിത്ക്ണ്്ിരിക്്്ന്്ഈ നിര്്ണാ
യകസമയത്്്ജര്്മന്്ലീഗ്പ്നരാരം
ഭിക്്്ന്്ത്കോകത്്ിത്്്രലഭാഗങ്്
ളിൽ്്നിന്്്ംവിമര്്ശനങ്്കളറ്്്വാങ്്ാ
ന്്ഇെയാക്്ികയക്്്ം.വവറസ്ബാധ
നിയകന്്്ിക്്്ന്്തിനായികനരകത്്ക
ട്ത്്നിയകന്്്ണങ്്ളായിര്ന്്്ജര്്മ
നിസവ്ീകരിച്്ിര്ന്്ത.്എന്്ാൽ്്ഇകപ്്

ള്് രലനിയകന്്്ണങ്്ളം് ജര്്മനി ഇ
കപ്്ള്് രിന്്വലിച്്് തോണ്്ി രിക്്്ക
യാണ.്എങ്്ിലം്ഓഗറ്്്്്31വതരജര്്മ
നിയിൽ്്ആള്കള്്ക്ട്ന്്രരിരാെിക
തളല്്ാംവിലക്്ിയിട്്്ണ്്്.ഈസാഹച
രയ്ത്്ിലാണ്കാണികളില്്ാതതജര്്മന്്
ലീഗ്പ്നരാരംഭിക്്്ന്്തിതനക്്്റിച്്്
ആകോചനകള്്നെക്്്ന്്ത.്
ബ്ണ്്സ്ലിഗത്െങ്്്ക്പ്ളകറ്്്്
ഡിയത്്ിൽഉണ്്ാവ്കഇനി239കരര
മാകത്മായിരിക്്്തമന്്ാണ്റികപ്്രട്്്.ജ
രമനഫ്ടക്ോളതഫഡകറഷത്്്യം്
ആകോഗയ്വക്പ്്ിത്്്യം്ക്െിയാകോ
ചനക്്്കശഷംവന്്ിട്്്ള്്അറിയിപ്്്
അന്സരിച്്്ബ്ണ്്സ്ലീഗപ്നരാരം
ഭിക്്്കപ്്ളകറ്്്്ഡിയത്്ിന്ള്്ിൽക
ളിക്്ാരം്െീം ഒഫീഷയ്ൽസം്അെക്്ം
രരമാവധി239ആളക്്ാകരരാട്ള്്്.
അന്്്കളിക്്്ന്്രണ്്്െീമ്കളെീംറി
സരവ് കളിക്്ാരഉളതപ്്തെയാണിത.്
എന്്ാൽരരിശീലരതമഡിക്്ൽറ്്്്ാഫ്
എന്്ിവര്തെഅംഗസംഖയ് 8 കരരിൽ
ക്ട്തൽഅന്വയിക്്്കയില്്.30കളി

എഴ്ത്്്കാര/കയ്ാമറാമാന്്ാരം്കളി
രറയ്ന്്വരം്ഇതിൽതരെില്്!!
ഇത്വതരയ്ണ്്ായിര്ന്്12കോള
കോയസ്്4ആയിക്റയം്.ന്റ്കണ
ക്്ിന്സ്രക്്ാജീവനക്്ാരഉണ്്ായി
ര്ന്്ത്ഇനി30ആകം്.
വവറസ്ബാധതയത്്്െര്്ന്്്മാര്്ച്്്
13നാണ് ബ്ണ്്സ് ലിഗ നിര്്ത്്ിവ
യക്്്്ന്്ത.്ഇകപ്്ള്്നിശ്്യിച്്്കര്കാ
രംകമയ്ഒമ്്തിന്ലീഗ്പ്നരാരംഭിക്്്
കയാതണങ്്ിൽ്്യ്കോപ്്ിൽ്്പ്നരാരം
ഭിച്്ആയയ്തത്്മ്ന്്നിരലീ ഗായിബ്
ണ്്സ്ലിഗമാറം്.ജര്്മന്്ലീഗിതല18ക്്
ബ്്്കളം്കഴിഞ്്മ്ന്്ാഴച്കോളമാ
യിരരിശീലനംനെത്്ിതക്്ണ്്ിരിക്്്
കയാണ.്എന്്ാൽ്്സാമ്ഹികഅക
ലം രാലിക്്്ന്്തിന് കര്ാധാനയ്ം ന
ൽ്്കി തചറിയ കര്്പ്്്കളായാണ്താര
ങ്്ള്്രരിശീലിക്്്ന്്ത.്
അെച്്ിട്്കറ്്്്ഡിയത്്ിൽ്്മൽ്്സരങ്്
ള്് നെത്്ിയാലം് തെലിവിഷനില്തെ
ക്ട്തൽ്്കാണികതളലഭിക്്്തമന്്ാ
ണ്കര്തീക്്ിക്്തപ്്ട്ന്്ത.്

ക്ംബ്ല്മികച്്നായകൻ:ഗംഭീർ
നയ്്ഡൽഹി∙രലകയ്ാപറ്്്നമാരക്്്കീഴിൽകളിച്്ിട്്്തണ്്ങ്്ി
ലം്ഏറ്്വം്മികച്്കയ്ാപറ്്്തനന്്്കോന്്ിയത്ഇന്്്യയ്തെമ്
നരരിശീലകനക്െിയായഅനിൽകം്തബ്്യാതണന്്്മ്നഇ
ന്്്യനതാരംഗൗതംഗംഭീര.കയ്ാപറ്്്തനന്്നിലയിൽഅധികം
അവസരംകിട്്ാതതകോയതാരമാണ്അനിൽകം്തബ്.്ക്ട്ത
ൽഅവസരംലഭിച്്ിര്തന്്ങ്്ിൽഒകട്്തറതറകക്്രഡ്കളതക
രത്്കയ്ാപറ്്്നായികം്തബ്്മാറ്മായിര്ന്്്എന്്്ംഗംഭീരഅ
ഭികര്ായതപ്്ട്്്.ഇന്്്യനകക്ിക്്റ്്ിതലഏറ്്വം്മികച്്കയ്ാപറ്്്നമാ
ര്തെഗണത്്ിൽഎണ്്തപ്്ട്ന്്സൗരവ്ഗാംഗ്ലി,മകഹകന്്്സി
ങ്കോണിത്െങ്്ിയവരക്്്കീഴിലം്കളിച്്ിട്്്ള്്താരമാണ്
ഗംഭീര.
ഇന്്്യനകക്ിക്്റ്്ിതനക്റച്്്കാലംമാകത്ംനയിച്്കം്തബ്്
യക്്്്,ക്ട്തൽഅവസരങ്്ളകിട്്ിയിര്തന്്ങ്്ിൽഎല്്ാതറ
കക്്രഡ്കളം്അകദ്്ഹംസവ്ന്്മാക്്്മായിര്ന്്്തവന്്്ഗംഭീ
രഅഭികര്ായതപ്്ട്്്. ‘തറക്ക്രഡ്കള്തെഭാഗത്്്നിന്്്കോ
ക്്ിയാൽകോണിയ്തെനായകമികവ്അംഗീകരികച്്തീര.്സ
മ്്തിക്്്ന്്്.രകക്,്എതന്്സംബന്്ിച്്്ഞാനകളിച്്െീമ്ക
ള്തെനായകനമാരിൽഏറ്്വം്മികച്്യാളഅനിൽകം്തബ്്
യാണ’്–റ്്്്ാരസക്ോരടസ്ിത്്്കക്ിക്്റ്്്കണക്്ഡ്കോയിൽ
ഗംഭീരരറഞ്്്.‘സൗരവ്വളതരനന്്ായിനയിച്്കയ്ാപറ്്്നാ
ണ.്എങ്്ിലം്ഇന്്്യതയയീരഘനാളനയിച്്ിര്തന്്ങ്്ിൽതോ
ള്്ാമായിര്ന്്്എന്്്കോന്്ിയകയ്ാപറ്്്നഅനിൽകം്തബ്്
യാണ.്അകദ്്ഹത്്ിന്കീഴിൽഞാനആറ്തെസ്്്്്കളകളിച്്്.
അകദ്്ഹംഇന്്്യതയഅധികംമത്്രങ്്ളിൽനയിച്്ിട്്്ണ്്ാകില്്.
ഗംഭീരകട്്്ികച്ര്ത്്്.

ഷട്ട്രിഔട്യോഗികമായിപ്റത്്്
തോച്്ി:കകരളബ്്ാകറ്്്്ഴസ്്രരിശീലകസ്്ാനത്്്നിന്്്ഈൽ
കോഷകറ്്രിതയപ്റത്്ാക്്ിയത്അവസാനംകകരളബ്്ാകറ്്്്
ഴസ്്തതന്്കര്ഖയ്ാരിച്്്.താനക്്ബ്വിട്്്എന്്ത്കകരളബ്്ാകറ്്്്
ഴസ്്ഔകയ്ോഗികമായികര്ഖയ്ാരി ക്്ാത്്തിതനഷകറ്്രികഴിഞ്്
യിവസംവിമരശിച്്ിര്ന്്്.
ഇതിന്രിന്്ാതലയാണ്കകരളബ്്ാകറ്്്്ഴസ്ിത്്്കര്ഖയ്ാരനം.
ഷകറ്്രിയ്തെക്്ബിനായ്ള്്സംഭാവനകളക്്്നന്്ിരറയ്ന്്്
എന്്്ംഅകദ്്ഹത്്ിന്മികച്്ഭാവിആശംസിക്്്ന്്്എന്്്ംക്്

ബ്ഔകയ്ോഗികക്റിപ്്ിൽരറഞ്്്.
ഷകറ്്രിക്്്കീഴിൽകകരളബ്്ാകറ്്്്ഴസ്്കഭയതപ്്ട്്കര്കെനംനെ
ത്്ിയിര്ന്്്എങ്്ിലം്ഫലങ്്ളഅകത്നല്്തായിര്ന്്ില്്.കല്്ഓ
ഫിന്കോഗയ്തകനൊനആവാത്്തം്ഷകറ്്രിപ്റത്്ാകാന്
ള്്കാരണമാണ്്.ഷകറ്്രിക്്്രകരംസര്ാനിഷ്കോച്്ായകി
ബ്വിക്നയാക്എത്്്ക.മ്നകോഹനബഗാനകോച്്ിത്്്
നിയമനവം് താമസിയാതത കകരള ബ്്ാകറ്്്്ഴസ്് കര്ഖയ്ാരികച്്
ക്്്ം.

ഇന്്്യയിൽഉടൻ
ക്രിക്്റ്്്ണ്്ാവില്്:ഗാംഗ്ലി
കോൽക്്ത്്: കോവിഡ-്19
സ്്ിതികാരണംഇന്്്യയിൽ്്അ
ട്തത്്ന്്്ംകക്ിക്്റ്്്കര്തീക്്ി
കക്്ണ്്തിതല്്ന്്്അറിയിച്്്ബി
സിസിഐകര്സിഡനറ്്സൗരവ്
ഗാംഗ്ലി. കോകത്്ാകമാനം
കായികഇനങ്്ള്്നിര്്ത്്ിവച്്ി
രിക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്് കക്ി
ക്്റ്്്തതക്ാലംരിന്്സീറ്്ിൽ്്ഇ
രിക്്്ന്്താണ്നല്്തതന്്്സൗ
രവ്ഗാംഗ്ലിവയ്ക്്മാക്്ി.മന്
ഷയ്ജീവന്മ്ന്്ത്ക്്ംനൽ്്കക
ണ്്സമയത്്്കായികമത്്രങ്്
ള്്ക്്്തൽ്്ക്്ാലംവിരാമംആവാ
തമന്്്സൗരവ്ഗാംഗ്ലിഅഭി
കര്ായതപ്്ട്്്.
ബ്തണ്്സ്ലീഗതിരിച്്്വര്
തമന്്കാരയ്ംസ്ചിപ്്ിച്്കപ്്ള്്
ഇന്്്യയിതലയം്ജര്്മ്്നിയിതല
യം്സാമ്ഹികഅവസ്്യിൽ്്
വലിയമാറ്്മ്തണ്്ന്്്ംഅതിനാ
ൽ്്തതന്്ഇന്്്യയിൽ്്അട്തത്്
ങ്്്ം കക്ിക്്റ്്് കര്തീക്്ികക്്ണ്്
തിതല്്ന്്്ഗാംഗ്ലിവയ്ക്്മാക്്ി.



പുതമുാതുകയമുായി
സഹകരണബാങു്ു
രാലക്്ാട:്കൊവിഡ-്19കന്്്രശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്ജെങ്്ള്്ക്്്ണ്്ായസാമ്്ത്്ിക
ബ്ദ്്ിമ്ട്്്രരിഹരിക്്ാന്്വായര്ാരദ്്
തിയ്മായിമണ്്ാര്്ക്്ാട്റ്റല്്സര്്വീസ്
സഹകരണബാങ്്്.
"കൊവിന്്'ണരരിലാണ്ച്ര്ങ്്ിയരലി

രമാപത്ംഈടാക്്്ന്്വായര്ാരദ്്തി.
ഇതാദേ്മായാണ്ബാങ്്ിങ്ണമഖലയില്്ഇ
ത്്രംഒര്രദ്്തി.കൊവിന്്സവ്ര്്ണപ്്
ണയവായര്യില്്ഒരംഗത്്ിന്25,000ര്
രവകര100ദിസണത്്ക്്്മ്ന്്്രതമാെം

രലിരയക്്്്വായര്െല്്കം്.അണരക്്
കര്്വായര്ാകാലാവധിയില്്1000ര്ര
കയങ്്ിലം്എസബ്ിഅക്്ൗണ്്ില്്മിെി
മംബാലന്്സ്ആയിസ്ക്്ിച്്ിരിക്്ണം.

കൊവിന്്പര്വാസിരലിരരഹിതസവ്
ര്്ണവായര്ാരദ്്തിപര്കാരംജന്വരി
ഒന്്ിന്ണരഷംൊട്്ില്്വന്്്കൊവിഡ്ര
ശ്്ാത്്ലത്്ില്് തിരിച്്്ണോകാന്് കഴി
യാത്്വര്്ക്്്50,000ര്രവകരൊല്മാ
സകാലയളവില്്രലിരരഹിതസവ്ര്്ണ
രണയവായര്അന്വദിക്്്ം.കാലാവ

ധിക്്്ണരഷം തിരികച്്ട്ക്്ാത്്വ
യക്്്്രണയ ദിവസംമ്തല്്സാ
ധാരണരലിരഈടാക്്്ം.വിണദര
ത്്്ള്്വര്്ക്ടം്ബാംഗത്്ിന്വാ
യര്ലഭിക്്്ന്്തിന്രാസണ്ോര്്ട്്ി
കന്്്രകര്്പ്്്സഹിതംഇ-കമയില്്
വഴിഅണരക്്ിക്്ണം.

കൊവിന്്ണപ്ടഡ്ണോണ്്രദ്്തി
പര്കാരംവേ്ാരാരികള്്ക്്്രണ്്്ണര
ര്കടരരസര്രജാമേ്ത്്ില്്ഒര്ല
ക്്ംര്രവകര15മാസക്്ാലണത്്
ക്്്വായര്െല്്കം്.ആദേ്മ്ന്്്മാ
സംതിരിച്്ടവ്െിര്്ബന്്മില്്.375
ര്രവീതം300ദിവസണത്്ക്്ാണ്
തിരിച്്ടവ.് കൊവിന്് ജെറല്് വാ
യര് പര്കാരംബാങ്്്രരിധിയികല
അര്്ഹരായവര്്ക്്് 5,000 മ്തല്്
25,000ര്രവകരഒമ്്ത്രതമാെം
രലിരെിരക്്ില്്12മാസത്ലേ്ഗ
ഡ്ക്്ളായിവസത്്ഈടിണമ്്ല്്വാ
യര്െല്്കം്.രണ്്ാംഗഡ്മ്തല്്
ഓണോതവണയില്്െിന്്്ംരലിര
ഈടാക്്്ം.12മാസംമറ്്്തിരിച്്ടവ്
കള്്ണവണ്്.കൊവിന്്അപഗ്ിണോ
ണ്്പര്കാരംകര്്ഷകര്്ക്്്വേ്ക്്ിഗ
തജാമേ്ത്്ില്്െല്്ക്ന്്വായര്
50,000ര്രയില്്െിന്്്ഒര്ലക്്മാ
യിവര്്ധിപ്്ിച്്്.

കവളികച്്ണ്്:മില്്ിങ് 17,300
കവളികച്്ണ്് 15,900
കകാപര് 10,645-11,400
രിണ്്ാക്്്എകസ്ക്രല്്ര്് 2400
രിണ്്ാക്്്ണറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്31,200
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 30,200
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 33,200
ച്ക്്്മീഡിയം 26,500
ച്ക്്്കബസ്്്്് 27,500
മഞ്്ള്്ൊടന്് ഇല്്
ണസലം-ഈണറാഡ്7200-7700
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്െയ്് 24,000- 25,000
അടയക്്്ഓള്്ഡ്25,000-26,000
രഞ്്സാര 3720
മ്ളക് 15,000-27,000
ഉഴ്ന്്് 11,500-12,000
കചറ്രയര്് 11,500-13,000
കടല 5500-6500

മ്തിര 4000
എള്്് 14,000-15,000
മല്്ി 7600-19,000
രച്്രിെമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500

ജാതിക്്കതാണ്്ന്്(കിണലാ)150-175
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കിണലാ)

350-380
ജാതിരപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കിണലാ)

800-850
പഗ്ാമ്്്(കിണലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5ണപ്ഗഡ്ഇല്്
റബര്്ആര്്എസ്എസ്4ണപ്ഗഡ്ഇല്്
ഒട്്്രാല്് ഇല്്
ലാറ്്കസ്് ഇല്്

സവ്ര്്ണം 33,400
രാംഓയില്് 8300
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വിെിമയ െിരക്്്

SENSEX:31,379.55(+742.84)
NIFTY: 9,187.30(+205.85)

ഡോളര്് 76.52
യ്ഡോ 83.16
പൗണ്്് 94.57
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 78.99
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്53.68
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 48.44
കഡേേിയന്് 54.13
ബഹേിന്്ദിോര്് 203.45
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 245.41
ഒമാേിേിയാല്് 199.54
സൗദിേിയാല്് 20.32
യ്എഇദിര്്ഹം 20.81
ഖത്്ര്് 20.98

സവ്ർണം
33,400

കേനദ്്്സര്്ക്്ാരിന്്്
സവ്പ്നപദ്്തിതേരച്്യികേക്്്
ചി: എണ്്വിരണിയില്് ഉടകലട്
ക്്്ന്് പ്തിയ പര്തിസന്്ി ര
ണ്്ാംണൊദിസര്്ക്്ാരികന്്്ബജറ്്്
സവ്പ്െങ്്ള്്ക്്്ം വിഘാതമാവ്
ന്്്.സര്്ക്്ാര്് പര്ധാെവര്മാെ
മാര്്ഗമായികണ്്ിര്ന്്കോത്ണമ
ഖലസ്്ാരെങ്്ള്കടഓഹരിവി
ല്്പ്്െഎന്്രദ്്തിയാണ്ഇതി
ല്കടകോലിയ്ന്്ത.്

രാജേ്കത്്ഏറ്്വം്വലിയരണ്്ാ
മകത്്എണ്്ക്്മ്്െിയായബിരി
സിഎല്്60,000ണൊടിണോളംര്ര
യക്്്്വില്്ക്്ാൊണ്ലക്്്േമിട്്ിര്
ന്്ത.് സൗദി അണറബേ്യം് റഷേ്
യം്തമ്്ില്ള്്വേ്ാരാരയ്ദ്്ംമ്
ലം ആണോളവിരണിയില്് എണ്്
വിലക്ത്്കെഇടിഞ്്ണോകടഎ
ണ്്ക്്മ്്െികള്കടഓഹരികളില്്
െിണക്്രകര്്ക്്്വലിയതാതര്രേ്
മില്്ാതായിവന്്ണോകടമാര്്ച്്ിന്

മ്ന്്രകത്്ഓഹരിവില്്പ്്െെീ
ക്്ംകോളിഞ്്ിര്ന്്്.ത്ടര്്ന്്്ഭാ
രത്കരണപ്ടാളിയംണൊര്്പ്്ണറഷന്്
ലിമിറ്്ഡികന്്് (ബിരിസിഎല്്)ഓ
ഹരിവില്്പ്്െണകപദ്്്സര്്ക്്ാര്്െീ

ട്്ിവച്്്. ഓഹരികള്് വാങ്്്ന്്തി
ന്ള്്താതര്രേ്രപത്ംസമര്്പ്്ിക്്്
ന്്തിന്ള്്അവസാെതിയതികമ
യ് രണ്്ില്്െിന്്്ജ്ണ്് 13വകര
ആക്്ിയിട്്്ണ്്്. പര്ാഥമിക വിവര
കമണമ്്റാണ്്കത്്(രിഐഎം)ക്
റിച്്്ള്്സംരയങ്്ള്്കമയ്16വ
കരഉന്്യിക്്ാകമന്്്ംണകപദ്്്ധെ

വക്പ്്ികന്്് െിണക്്ര, കോ
ത്ആസത്ിരരിരാലെവിഭാ

ഗം(ദീരം)അന്്്പ്റത്്ിറക്്ിയ
പര്സത്ാവെയില്്രറഞ്്ിര്ന്്ത.്

ഇതിന് െിശ്്യിച്്ിര്ന്് അവ
സാെതിയതിഏപര്ില്്ൊലായിര്
ന്്്. ബിരിസിഎല്്ില്് സര്്ക്്ാരി
കന്്്ഉടമസ്്തയില്ള്്52.98രത
മാെംഓഹരിയാണ്വില്്പ്്െയക്്്്
വയക്്്്ന്്ത.്ഓഹരിവാങ്്ാന്്താ
തര്രേ്ം പര്കടിപ്്ിച്്ിരിക്്്ന്്വര്
കടഅഭേ്ര്്ഥെകണക്്ികലട്ത്്്ം

ണോകത്്്കൊവിഡ്വേ്ാരെംര
ക്്ികപ്്ട്ന്്തിൊല്മാണ് വി
ല്്പ്്െ െടരടി െീട്്ിവയക്്്്ന്്
കതന്്ാണ്ദീരംഅന്്്രറഞ്്
ത.്

രകക്്സ്്ിതിക്ട്തല്്ഗ്ര്
തരമായണോകടക്ണറക്്്ടിവില
ക്റച്്് ബിരിസിഎല്് സവ്ന്്മാ
ക്്ാകമന്്് ണൊര്്പ്്ണററ്്്കള്് ക
ണക്്്ക്ട്്്ന്്്ണ്്ാക്കമന്്ാണ്
വിരണി വിദഗധ്ര്് രറയ്ന്്ത.്
ആരാംണൊ, റിലയന്്സ് എന്്ീ
കമ്്െികളാണ്മ്തല്്മ്ടക്്ാന്്
ക്ട്തല്് സാധേ്ത. സവ്കാരേ്വ
തക്രണത്്ില്കട 2.1 ലക്്ം
ണൊടിര്രസമാഹരിക്്ാൊണ്
ണകപദ്്്സര്്ക്്ാര്്ലക്്്േമിട്്ിരിക്്്
ന്്ത.്കൊവിഡ-്19ഈപര്തീക്്
കള്്ക്്് ഗണേ്മായ ണോതില്് മ
ങ്്ണലല്്പ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.

ശകുുലോയിലുുവിലയിടിവു

എയർ്്ഇന്്്യയം്പിനന്്ട്്്
എയര്് ഇന്്്േയ്കട ഓഹരിക

ള്്ക്്ായ്ള്്ബിഡ്സമര്്പ്്ിക്്ാന്
ള്്തിയതിരണ്്ാമതം്െീട്്ിണയക്്്
കമന്്്ണവ്ോമയാെമപന്്്ാലയവ്ത്്
ങ്്ള്്.ഏപര്ില്്30ആണ്െിലവില്്
ബിഡ്സമര്്പ്്ിക്്ാന്ള്്തിയതി.ഇ
ണോകടകടകക്്ണിയിലായവിമാെ
ക്്മ്്െിയ്കടസവ്കാരേ്വതക്രണം
െീണ്്്ണോവ്കമന്്്ഉറപ്്ായി. ണെര
കത്്ജന്വരി27ല്്െിന്്്ബിഡ്സ
മര്്പ്്ണതിയതിഏപര്ിലിണലക്്്െീട്്്
കയായിര്ന്്്.കൊവിഡ-്19ഏറ്്വ്
മധികംതളര്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത്ണവ്ോ
മയാെണമഖലകയയാണ.്ഈസാഹ
ചരേ്ത്്ില്്എയര്്ഇന്്്േഓഹരിവി
ല്്പ്്െെഷ്്ക്്ച്്വടമാക്കമന്്്മെ
സിലാക്്ിയാണ്സര്്ക്്ാര്് തതക്ാ
ലംരിന്്വാങ്്ാകോര്ങ്്്ന്്ത.്

അടചുുുപുടുുുലോനപലശുടാളിയംകമുുനികളുു?
ദ്ബായ:്കൊവിഡ-്19മ്ലംആ
ണോളതലത്്ില്്ഉണ്്ായിരിക്്്
ന്് സാമ്്ത്്ിക പര്തിസന്്ി
കരണപ്ടാളിയം  കമ്്െികള്്ക്്്
തിരിച്്ടിയാക്ന്്്. ഗതാഗതം
െിലച്്തം്,വേ്വസായണമഖലയി
കല ണോകഡ്ൗണം് പക്്ഡ്ഓ
യിലിന്ആവരേ്ക്്ാര്്ഇല്്ാത്്
െിലയിണലക്്്എത്്ിച്്താണ്ക
മ്്െികകളഅടച്്്പ്ട്്ലിണലക്്്
െീക്്്ന്്ത.്

ഗള്്ഫ് രാജേ്ങ്്ളിണലക്്ാള്്
അത്വന്്തിരിച്്ടിആയിരിക്്്
ന്്ത് അകമരിക്്ന്് കമ്്െിക
ള്്ക്്ാണ.് പക്്ണോയില്് രരി
ണവഷണം,മറ്്്ഇന്്െരരിണവ
ഷണങ്്ള്്ക്്ായിരണംമ്ടക്്്
ന്്കമ്്െികള്്ക്്ാണ്തിരിച്്ടി.
ഇത്ഓഹരിവിരണിണയയം്അ
ധാെി,റിലയന്്സ,്ആരാംണൊ
അടക്്മ്ള്്കമ്്െികള്കടവി
രണിവില വന്് വേ്തിയാെങ്്
ള്്ക്്് ഇടയാക്്ിണയക്്്കമന്്ാ

ണ്സാമ്്ത്്ികവിദഗധ്ര്്രറ
യ്ന്്ത.്

വിലബാരലിന്20ണോളറില്്
സ്്ിരതയാര്്ജിച്്ാല്് ണോലം്
അകമരിക്്യികലഎണ്്രരേ്ണവ
ഷണ,ഖെെരംഗകത്്533ക
മ്്െികള്് 2021 അവസാെ
ണ്ത്കട രാപ്്രാകം്. രത്്്
ണോളറിലാണ് െില്്ക്്്ന്്കത
ങ്്ില്്1100കമ്്െികള്്രാപ്്രാ
കം്.കറസ്്്്ാഡ്എെര്്ജിഎന്്
റിസര്്ച്്്കമ്്െിയാണ്എണ്്വി
രണിയികല പ്തിയ പര്തിഭാ
സംസംബന്്ിച്്വിയിര്ത്്ല്
കള്്പ്റത്്്വിട്്ിരിക്്്ന്്ത.്

നേട്്ംകൊയ്്ാന്്ചൈേ
കൊ0വിഡ് പര്തിസന്്ിയി

ല്്െിന്്്താതക്ാലികമായിമ്
ക്്ിണെടികാരേ്ങ്്ള്്ആസ്പത്
ണംകചയ്്്ന്്കചെീസ്കമ്്
െികള്് പക്്ണോയില്്വിരണി
യിലം്മ്തല്്മ്ടക്്ാന്്തയാറാ

യിട്്്ണ്്്.കമ്്െികളില്്മ്തല്്
മ്ടക്്്ന്്തിന് രകരം ണോക
കത്്തപന്്്പര്ധാെമായഎണ്്
സംഭരണികള്കട വാങ്്ല്കാ
രായിട്്ാണ് കചെ രംഗകത്്
ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.് കൊവിഡി
കെത്ടര്്ന്്്ണ്്ായസാമ്്ത്്ി
കപര്തിസന്്ിയില്്രരമാവധി
ണെട്്ംകൊയ്്്കഎന്്കചെീ
സ്കമ്്െികള്കടെയത്്ികെ
ത്ടര്്ന്്ാണിത.്
േിർത്്ാോവില്്,
ഉതപ്ാദേം

െിലവില്്ഉതര്ാദെംക്റച്്ി
ട്്്കണ്്ങ്്ിലം് വാങ്്ല്് പ്ജേ്
ത്്ിണലക്്്െീങ്്ിയിരിക്്്ന്്തി
ൊല്്വലിയപര്തിസന്്ിയാണ്
കമ്്െികള്്ക്്്ള്്ത.്ആണോള
തലത്്ികലഎണ്്സംഭരണിക
കളല്്ാം തകന്് െിറയ്ന്് ഘട്്
ത്്ിണലക്്്എത്്്കയാണ.്എ
ണ്്കിണറ്കളില്്െിന്്്ഉതര്ാ

ദെംപ്ര്്ണമായം്െിര്്ത്്ികവ
ച്്ാല്്രിന്്ീട്പ്െഃരാരംഭിക്്ാ
ന്്വന്്ണോതില്്െിണക്്രംെ
ടണത്്ണ്്ിവരം്.അത്കൊണ്്്
എണ്്ഖെെവം്ഉതര്ാദെവം്
മ്ണന്്ട്്്കൊണ്്്ണോണകണ്്
സ്്ിതിയിലാണ്കമ്്െികള്്.ക
ര്ത്്്റ്്ബാലന്്സ്ഷീറ്്്ള്്എ
ണ്് കമ്്െികള്്ക്്് മാപത്മാണ്
ഈപര്തിസന്്ികകളഅതിജീ
വിക്്ാൊവ്ക.കൊവിഡ്കഴി
യ്ണപ്്ള്്ണോകകത്്എണ്്ക
മ്്െികള്കട എണ്്വം് ക്ത്്

കെക്റയം്.

ഇന്്്യയക്്്്ഗ്ണം
മികച്്രീതിയില്്മ്തല്്മ്ട

ക്്ിന്തയാറാവ്ന്്ഇന്്്േന്്ക
മ്്െികള്്ക്്് ഇത്ഗ്ണകരമാ
വം്.ണോകകത്്ഏറ്്വം്വലിയ
ഇറക്്്മതി ഇന്്്േയ്ണടയം്
കചെയ്ണടത്മാണ.് മ്ന്്്മാ
സത്്ിന്ള്്ില്് ഇന്്്േന്് വിര
ണിയില്് പക്്ണോയില്് ആവ
രേ്കതരഴയെിലയിണലക്്്എ
ത്്്ം.ണോകത്്ികലരലഎണ്്
രരേ്ണവഷണ,ഖെെകമ്്െിക
ളം്തങ്്ള്കടആസത്ികളം്വി
ല്്പ്്െെടണത്്ണ്്ഗതിണകടിലാ
ണ.്ഈരംഗകത്്രലകമ്്െി
കളം്ക്റഞ്്മ്ലേ്ത്്ില്്വി
ല്്ക്്്കണോ, ഇതര കമ്്െിക
ള്മായിലയിക്്്കണോകചയ്്്ം.
ഈ സാധേ്ത മ്തകലട്ക്്്ന്്
ഇന്്്േന്്കമ്്െികകളവന്്ണെട്്
മാണ്കാത്്ിരിക്്്ന്്ത.്

നെമുുീനുുവിലപുുനയകുു്ു
സരുുകുുാരുു

കൊച്്ി: കയറ്്്മതി സാധേ്ത
അടഞ്്ണോകട  കചമ്്ീന്് ക
ര്്ഷകര്കടവിളകവട്പ്്ിന്രാ
കമായകടഗര്്കചമ്്ീന്്വിറ്്ഴി
ക്്്ന്്തിന്ക്ഷിഭവന്കളം്
മത്്്േകഫഡം്സൗകരേ്കൊര്
ക്്്ന്്്.ണോകഡ്ൗണ്്പര്തിസ
ന്്ിയില്് വലയ്ന്് മത്്്േക
ര്്ഷകകരസഹായിക്്ാനം്വി
ഷരഹിതമായ മത്്്േം ജെങ്്
ള്്ക്്്ലഭിക്്്കഎന്്ലക്്്േ
ണത്്കടയാണ്വില്്പ്്െ.

കെനീസ്നിലഷുുപം:
പുതിയലോരാടുുതുുിലലകു്ുനീങുുുനുുു
െയ്്ഡല്്ഹി: കൊവിഡ് പര്തിസ
ന്്ിമ്തകലട്ത്്്കചെീസ്ക
മ്്െികള്്.ഇന്്്േയില്്മ്തല്്മ്ട
ക്്്ന്്തിന് ണകപദ്്്സര്്ക്്ാര്് ഏ
ര്്കപ്്ട്ത്്ിയെിയപന്്്ണംപ്തി
യ വേ്ാരാരയ്ദ്്മായി മാറ്ണൊ
എന്്ഭീതിയിലാണ്കമ്്െികള്്.

കൊവിഡ്മ്ന്്പ്വകരകചെ
യില്് െിന്്്ള്് െിണക്്രകത്്
സവ്ാഗതംകചയ്്്കയായിര്ന്്്ഇ
ന്്്േ.അകമരിക്്ന്്ഇടകരടലാണ്
ഇന്്്േന്് തീര്മാെത്്ില്് രിന്്ി
ല്്എന്്ാണ്കചെീസ്ആണക്്
രം. കചെയം് ഇണപ്്ള്് ഇത്

ണോകലചിലെി
യപന്്്ണങ്്
ള്്ക്്്ഒര്
ങ്്ിക്്ഴി
ഞ്്താ
യി റി
ണപ്്ര്്ട്്്ക
ള്് പ്റത്്്
വര്ന്്്ണ്്്.അ
വര്് പ്തിയ വിണദര
െിണക്്രെിയമത്്ിനം്ര്രംെ
ല്്കി.ഇതികല40ാംവക്പ്്്പര്കാ
രംകചെണോട് വിണവചെം കാ
ണിക്്്ന്്രാജേ്ണ്ത്ട്തക്്താ

യഎതിര്്െടര
ടി കക
കക്്ള്്
ണകമ
ന്്ാണ്
വേ്വസ്്.
ഇന്്്േ വി

ണവചെരര
മായാണ് കരര്

മാറ്ന്്കതന്്് തിങ്്
ളാഴച്കചെപര്ഖേ്ാരിച്്ിര്ന്്്.
അതന്സരിച്്്അവര്് െടരടിക
ളിണലക്്്ണോയാല്്ഇന്്്േന്്ഇല
കണപ്ടാണിക്സ്വിരണിക്്്തിരി

ച്്ടിയാകം്.
അത്ണോകല ണോകഡ്ൗണ്്

അവസാെിക്്്ന്്കമയ്3ഇന്്്േ-
കചെെിണക്്രബന്്ത്്ിനം്
പര്ധാെദിവസമാണ.്ഇന്്്േയില്്
എഫര്ിഐക്്്ള്് കചെയ്കട
കലസന്്സ് കാലാവധി അന്്ാ
ണ്അവസാെിക്്്ക.രീപ്്ിള്്സ്
ബാങ്്്ഒഫ്കചെയാണ്ഇന്്്േയി
ല്് "കസബി'യ്മായി ബന്്കപ്്ട്്്
ഇത്കചയ്്്ക.എന്്ാല്്ഇത്്വ
ണകലസന്്സ്പ്ത്ക്്ാന്്കസ
ബിക്്്ണകപദ്്്ധെമപന്്്ാലയത്്ി
കന്്്അന്മതിണതടണം.

ഇനുുുയകുുാരുുകുടുതലുു
പാലുുകുടികുുുനുുു

മം്കബ:കൊണോണകവറസ്വേ്ാരെംതടയ്
ന്്തിന്രാജേ്ത്്്ണോകഡ്ൗണ്്പര്ഖേ്ാരിച്്ണോകട
രാല്്വാങ്്്ന്്വര്കടഎണ്്ത്്ില്്വന്്വരധെവ.്
ഇന്്്േന്്വിരണിയികലപര്ധാെരാല്്വിതരണക്്ാ
രായകഹറിണറ്്ജ്ഫ്ഡ്സ്ലിമിറ്്ഡികന്്്യം്രാരാഗ്

മില്്ക്്്ഫ്ഡ്സ്ലിമിറ്്ഡികന്്്യം്വിരണിമ്ലേ്ംഏകണദരംഇരട്്ിയായി
ഉയര്്ന്്്.

മാര്്ച്്്24ന്ണരഷമാണ്രാല്്വിതരണകമ്്െികള്കടഓഹരികള്്90
രതമാെംഉയര്്ന്്ത.്ണോകഡ്ൗണിെികടകഹറിണറ്്ജ്ഫ്ഡ്സ്93രതമാ
െവം്രാരാഗ്മില്്ക്്്ഫ്ഡ്സ്84രതമാെവം്ണെട്്മ്ണ്്ാക്്ി.രാക്്റ്്്
രാലികന്്്വിതരണം15രതമാെംമ്തല്്20രതമാെംവകരഉയര്്ന്്താ
യാണ്കണക്്ാക്്്ന്്ത.്മധ്രരലഹാരങ്്ള്്ണോല്ള്്സാധെങ്്ള്്ഉ
തര്ാദിപ്്ിക്്ാന്്അട്ത്്ികടഉരണോഗിച്്ിര്ന്്രാല്്ഇണപ്്ള്്കദെംദി
െഉരണോഗത്്ിണലക്്്മാറിയിട്്്ണ്്്.രാലികന്്്ആവരേ്ംെിരന്്രംവരധി
ച്്്കൊണ്്ിരിക്്്കയാണ.്2014മ്തല്്ഇന്്്േയില്്രാല്്ഉതര്ാദെം6ര
തമാെത്്ിലധികംഉയര്്ന്്ിട്്്ണ്്്.2019കല187.8ദരലക്്ത്്ില്്െിന്്്
2022സാമ്്ത്്ികവര്്ഷണ്ത്കടഉതര്ാദെം254.5ദരലക്്ംടണ്്ായിഉ
യര്്ത്്ാൊണ്സര്്ക്്ാര്്ലക്്്േമിട്ന്്ത.്ണൊഴിണക്്ട:്അക്്യത്തീയ

ദിെത്്ിലരവന്1000ര്രകി
ഴിണോട്ക്ടി സവ്രണാഭരണ
ങ്്ളസവ്ന്്മാക്്ാനണോബി
കചമ്്ണ്രജവ്ണല്്ഴസ്.്ണോബി
കചമ്്ണ്രപര്്പ്്ികന്്്ഇ-കൊ
ണമഴസ്് &ഡയറകറ്്്് കസല്്ിങ്
സ്്ാരെമായphygicart.comവ
ഴി ഓണകലൊയി സവ്രണം
ബ്ക്്്കചയ്്ാം.ണോകഡ്ൗണി
ന്ണരഷംണോംകഡലിവറിഉ
ണ്്ായിരിക്്്ം.ദ്രിതകാലംക
ടന്്് ഐരവ്രേ്ത്്ിണലക്്്ള്്
ആദേ്ച്വട്കവപ്്ായിഉരണോ
ക്്ാക്്ളഈ അക്്യത്തീ
യദിെകത്്കാണ്കമന്്് പര്്
പ്്ികന്്്കചയരമാനം്മാകെജി
ങ്ഡയറകറ്്്റ്മായണോ.ണോ
ബികചമ്്ണ്രരറഞ്്്.

പവനു1000രുപ
കിഴിവമുായി

നെമുുണുുുര

െയ്്ഡല്്ഹി: മ്ന്്് മാസ
കത്്കൊറണട്്റിയംപര്ഖേ്ാ
രിച്്തിന്രിന്്ാകലകര്്ഷ
കര്കടആരങ്്യക്്്്വിരാമ
മിട്്്,രിഴരലിരഅടയണ്ക്്
ണ്്തികല്്ന്്ഉത്്രവ്മായി
റിസര്്വ്ബാങ്്്. മാര്്ച്്്,ഏ
പര്ില്്,കമയ്മാസങ്്ളില്്െ
ല്്കിയ കൊറണട്്റിയം പര്
ണോജെകപ്്ട്ത്്്ന്്വര്്
അടയക്്്ാന്ള്്ത്കയക്്്്
രിഴരലിരഅടയണ്ക്്ണ്്ി
വര്കമന്്ആരങ്്ഉയര്ന്്തിെികടയാണ്തീര്
മാെം.

കമയ്അവസാെംവകരയാണ്രിഴരലിരയി
ല്്ഇളവ്അന്വദിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്എന്്ാല്്ണെര
ണത്്പര്ഖേ്ാരിച്്രലിരയിളവ്കര്്ഷകര്്ക്്്ത്ട
ര്്ന്്്ം ലഭേ്മാക്കയം് കചയ്്്ം. കാര്്ഷിക വാ
യര്കള്്ക്്്ണെരകത്്രണ്്്രതമാെംരലിരയി
ളവ്പര്ഖാരിച്്ിര്ന്്്.ഇതിന്പ്റകമക്തേ്മാ
യിതിരിച്്ടയക്്്്ന്്വര്്ക്്്മ്ന്്്രതമാെംക്
ടിഇളവ്അന്വദിച്്ിര്ന്്്.ണോകഡ്ൗണികെ
ത്ടര്്ന്്് രലകര്്ഷകര്്ക്്്ം വായര്യടക്്ാന്്
ബാങ്്്കളികലത്്ാന്്സാധിക്്്ന്്ികല്്ന്്രരാ
തിഉയര്്ന്്സാഹചരേ്ത്്ിലാണ്െടരടി.

പിഴപലിശയില്്

വിലുുപുുനയിലുുപുതുലോകംതുറനു്ുകുടുബശശുീ
ണൊട്്യം:കൊവിഡ്കാലംമലയാളിയ്കട
ഉരണോഗരീലത്്ില്്മാറ്്ംകൊണ്്്വന്്
ത് ണകരളത്്ികലക്ട്ബപര്ീയ്ണിറ്്്ക
ള്്ക്്്പ്ത്ജീവെക്ന്്്.കഴിഞ്്രത്്്
വര്്ഷമായിപ്ര്്ണമായം്മാള്്വാങ്്ല്്
സംസ്കാരത്്ിണലക്്്മാറിയമലയാളിഒ
ര്മാസമായിൊട്്ിന്്പ്റങ്്ളികലകടക
ളിണലക്്്തിരിഞ്്ിരിക്്്കയാണ.്

രഞ്്ായത്്്തലത്്ില്്ക്ട്ബപര്ീ ഉ
തര്ന്്ങ്്ള്കടവന്്സാധേ്തയാണ്ഇത്
ത്റന്്ിരിക്്്ന്്ത.്മികച്്കമ്്്യ്ണിറ്്ികി
ച്്ന്കള്്വഴിക്ട്ബപര്ീഉതര്ന്്ങ്്ള്
കടവിരണിസാധേ്തക്ടിയാണ്പഗ്ാമങ്്
ളില്്ത്റന്്ിരിക്്്ന്്ത.്കഴിഞ്്വര്്ഷം
540ണൊടിര്രയ്കടവര്മാെംണെടിയ
ഈസംരംഭങ്്ള്്െിലവില്്വിലപ്്െയി
ല്്മറ്്്ണമഖലഅന്ഭവിക്്്ന്്ണോകലപര്

തിസന്്ിയിലാണ,്രകക്്അവര്്ക്്്ഇ
ത്വകരത്റക്്ാത്്സാധേ്തകളം്ണോ
കഡ്ൗണില്്ലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.

ഏറ്്വം്ണെട്്ംലഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത്തയ്്ല്്
യ്ണിറ്്്കള്്ക്്ാണ.്സംരംഭങ്്ളില്്കട
യ്ലറിങ്യ്ണിറ്്്കളാണ്ക്ട്തല്്.3600

എണ്്ം.ഇവകയല്്ാംണോകഡ്ൗണ്്കാല
ത്്്അടകച്്ങ്്ിലം്അയല്്വീട്കളില്്െി
ന്്്ള്്വര്്ക്്്കള്്ക്ട്തലായിലഭിച്്ിട്്്
ണ്്്.ഇത്വകരെഗരങ്്ളികലതയ്്ല്്വേ്ാ
രാരികകളആപര്യിച്്ിര്ന്്വരം് കറഡി
കമയ്ഡ്കടകളിണലക്്്ണോയവരം്തിരി
കകഎത്്ി. മാസ്ക്െിര്്മാണംവഴി മാ
ര്്ച്്ില്്2ണൊടിര്രലഭിച്്തായിക്ടം്ബ
പര്ീഅധിക്തര്്രറഞ്്്.

അത്കഴിഞ്്ാല്്വലിയഓഫര്്ലഭി
ച്്ിരിക്്്ന്്ത്ൊടന്്രലഹാരെിര്്മാണ
യ്ണിറ്്്കള്്ക്്ാണ.്ണബക്്റിഅടച്്്പ്
ട്്ിയതിൊല്്വലിയണോതില്്വിറ്്്ണോയി
ര്ന്്വവീട്കളില്് കൊണ്്് ണോയിവി
ല്്ക്്ാന്്അന്മതി ലഭിച്്ാല്് രണ്്ാഴച്്്
കൊണ്്്ഇെിയം്ക്ട്തല്്വിരണിലഭി
ക്്്ം.

മറയുരുുശരുുകുുര
വീണുുുംസജീവമായി
മറയ്ര്്: ണോകഡ്ൗണിണോടന്ബന്്ിച്്്
മറയ്ര്്ണമഖലയില്്െിര്്ത്്ിവച്്ിര്ന്്ര
ര്്ക്്രെിര്്മാണംപ്െരാരംഭിച്്്.തമിഴെ്ാട്അതിര്്ത്്ികള്്
അടച്്തിൊല്്വേ്ാജരര്്ക്്രയ്കടവരവ്െിലച്്്തങ്്ള്കട
ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ക്്്മികച്്വിലലഭികച്്ന്്്മറയ്ര്്രര്്ക്്രക
ര്്ഷകര്്പര്തീക്്ിക്്്ന്്്.തമിഴെ്ാട്്ില്്െിന്്്വേ്ാരകമായി
മറയ്ര്്രര്്ക്്രഎന്്ണരരില്്വേ്ാജകെത്്ിച്്്വിറ്്ഴിച്്ിര്
ന്്്.എന്്ാല്്ണോകഡ്ൗണ്്മ്ലംതമിഴെ്ാട്്ില്്െിന്്്മ്ള്്
രര്്ക്്രഎത്്ിക്്ാന്്കഴിയാത്്ണോകടമറയ്ര്്രര്്ക്്ര
യക്്്്മികച്്വിലയാണ്ലഭിച്്്വര്ന്്ത.്

60കിണോരര്്ക്്രഉള്്ക്ക്ള്്്ന്്ഒര്ചാക്്്രര്്ക്്ര
യക്്്്െിലവില്്3500മ്തല്്3800ര്രവകരവിലലഭിക്്്ന്്്
മ്ണ്്്.ത്ടര്്ന്്്ംതമിഴെ്ാട്്ില്്െിന്്്മ്ള്്ഗതാഗതംആരം
ഭിച്്ാലം്തമിഴ്ൊട്്ില്്െിന്്്മറയ്ര്്രര്്ക്്രഎന്്വേ്ാജണര
രില്്ണകരളത്്ികലത്്ിക്്്ന്്ത്ബന്്കപ്്ട്്അധിക്തര്്ക
ര്്രെെടരടിസവ്ീകരിക്്്കയാകണങ്്ില്്മറയ്ര്്രര്്ക്്ര
യക്്്്അര്്ഹിക്്്ന്്വിലലഭിക്്്കമന്്പര്തീക്്യിലാണ്മ
റയ്ര്്ണമഖലയികലകര്്ഷകര്്.

കരുുഷകരുുകു്ുആശവുാസമായി
കാരുുഷികവിപണി
ത്ശ്ര്്:കര്്ഷകര്്ക്്്സഹായമായിക്ഷിവക്പ്്്വിരണിഒര്
ക്്ി.മാര്്ക്്റ്്ിങ്വിഭാഗത്്ികന്്്ണെത്തവ്ത്്ില്്ഇണക്്ണോപ്്്
കള്്,കാര്്ഷികകര്്മണസെകള്്,അണപ്ഗാസര്്വീസ്ആഴച്ച്്ന്്ക
ള്്ത്ടങ്്ിയവമ്ണഖെയാണ്വിരണികകണ്്ത്്ിയത.്വിവിധറ
സിഡന്്്്സ്അണോസിണയഷന്കള്്,അയ്്ണത്്ള്്ണദരംപ്ലിക്്
ളിസമിതി,കാര്്ഷികസര്്വകലാരാല,കര്്ഷകമിപത്എന്്ിവര്്വ
ഴിയം്വിരണിഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.കോട്്്കവള്്രികള്്ണോര്്ട്്ിണൊ
ര്്പ്്്സംഭരിച്്്.

മപന്്്ിവി.എസ.്സ്െില്്ക്മാറികന്്്ണെരിട്്്ള്്െിര്്ണദരപര്കാ
രമായിര്ന്്്െടരടി.15ടണ്്കവള്്രിസംഭരിച്്്.അഞ്്്ടണ്്കോ
ട്്്കവള്്രികവള്്ാങ്്ല്്്ര്്ക്ഷിഓഫിസികന്്്ണെത്തവ്ത്്ിലം്
സംഭരിച്്ിട്്്ണ്്്.കര്്ഷകര്കടകൊയത്്്്പര്ശെ്ങ്്ളം്രരിഹരി
ച്്്.10,950കഹകറ്്്ര്്ണൊള്്പ്്ാടങ്്ളികലകെല്്ക്ഷിയില്്6650
കഹകറ്്്ര്്െിലങ്്ളില്്കൊയത്്്്പ്ര്്ത്്ിയായി.ഇത്വകരയായി
135ണൊടിര്രവിലവര്ന്്50202ടണ്്കെല്്്സകല്്ണൊസംഭ
രിച്്ിട്്്ണ്്്.സര്്ക്്ാര്ടമസ്്തയിലം്സവ്കാരേ്ണമഖലയില്മായി
100ഓളംകൊയത്്്്യപന്്്ങ്്ളം്പര്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്.വിവിധണമഖ
ലകളിലായികഹകറ്്്റിന്രരാരരി7-8ടണ്്വിളവ്ലഭിച്്ിട്്്ണ്്്.ര
ലണമഖലകളിലം്ഈവര്്ഷംകറണക്്ഡ്വിളവാണ്ലഭിച്്ത.്

സിമു്ുുവിലകുടി
ണൊഴിണ്ക്ട:് സംസ്്ാെത്്്
സിമന്്്്വിലക്ടി.ചാക്്ിന്40
ര്രമ്തല്്45ര്രവകരയാണ്
വരധിച്്ത.്സിമന്്്്വിലയില്്െ
ല്്കിയിര്ന്് ഇളവ്കള്് ണോ
കഡ്ൗണ്്പര്തിസന്്ികയത്്്
ടര്്ന്്്ഉതര്ാദകര്്രിന്്വലിച്്
താണ്വിലവരധെവിന്കാര
ണം.

ണോകഡ്ൗണില്്വഴിമ്ട്്ിയ
െിര്്മാണണമഖലകയക്ട്തല്്
പര്തിസന്്ിയിലാക്്്ന്്താ
ണ്സിമന്്്്ഉതര്ാദകര്കടതീ
ര്മാെം.ചാക്്ിന്375ര്രെി
രക്്ില്്സിമന്്്്വാങ്്ിവീട്ര
ണി ത്ടങ്്ിയ ആള്്ക്്് ണോ
കഡ്ൗണിന്ണരഷംരണിപ്
ര്്ത്്ിയാക്്ണകമങ്്ില്് സിമ
ന്്്ിന്425ര്രെല്്കണം.380
ര്രക്്്വിറ്്ിര്ന്്സിമന്്്ികന്്്
പ്ത്ക്്ിയ െിരക്്് 425ര്ര
യാണ.് സവ്കാരേ് കമ്്െികള്്
മാപത്മല്്സര്്ക്്ാര്്ഉടമസ്്ത
യില്ള്്രാലക്്ാകട്്മലബാര്്
സിമന്്്്സം്വിലക്ട്്ി.370ര്
രയില്്െിന്്്390ര്രയായാ
ണ് വില വരധിപ്്ിച്്ത.് ണോ
കഡ്ൗണ്് കാലയളവില്് സം
സ്്ാെത്്്രണ്്്ലക്്ണ്ത്ളം
ചാക്്്സിമന്്്ാണ്കട്്രിടിച്്്െ
രിച്്ത.്ഇതിന്രിന്്ാകലവില
ക്ട്്്കക്ടികചയത്ത്കെത്്
തിരിച്്ടിയാകം്.

മുതലമട
മാമുുഴകരുുഷകരുുകു്ു

ഇസാഫിനുുുകകതുുാങു്ു
മണ്്്ത്്ി: കൊവിഡികെ ത്ട
ര്്ന്്്പര്തിസന്്ിയിലായമ്തല
മടയികല മാമ്്ഴകര്്ഷകര്്ക്്്
കകത്്ാങ്്ായി ഇസാഫ.് വിര
ണിതകര്്ന്്്പര്തിസന്്ിയിലായ
കര്്ഷകരില്്െിന്്്ം20ടണണ്്ളം
മാമ്്ഴംഇസാഫ്സവ്ാപര്യകപ്രാ
ഡയ്്സര്്കമ്്െിണെരിട്്്സംഭരിച്്്
ത്ശ്ര്്,രാലക്്ാട,്എറണാക്ളം
ജില്്കളിലായിവിവിധറീകട്്യ്ല്്
വില്്പ്്െണകപദ്്്ങ്്ളില്കടയം്ഓ
ണ്്കലന്് വിരണിയില്കടയം്
വില്്പ്്െയ്കക്്ത്്ിക്്്കമന്്്മാ
കെജിങ് ഡയറകറ്്്ര്് അണോക്
ണോമസ്ണോള്് അറിയിച്്്. അ
ല്്ണോന്്സാ,സിന്്്രം,ബംഗെ
പ്്ള്്ി,കിളിമ്ക്്്,മ്വാണ്്ന്്,കാ
ലാരാടി, ഹിമരസന്്് ത്ടങ്്ിയ
മ്ന്്ിയഇെംമാമ്്ഴങ്്ളാണ്സം
ഭരിക്്്ന്്ത.്10കിണോമീറ്്ര്്ച്റ്്
ളവില്ള്്വര്്ക്്്സര്്വീസ്ചാരജി
ല്്ാകതമാമ്്ഴംവീട്കളില്്എത്്ി
ക്്്ന്്താണ.് ഓണ്്കലന ഓ
ര്്ഡറ്കള്്ക്്് shop.cedarretail.in
ബന്്കപ്്ട്ക:9072060033

100ദിവസണ്ത്ളംെിണത്േെ
100ടണ്്മാമ്്ഴംവീതമാണ്സീസ
ണ്്കാലത്്് മ്തലമടയില്്െിന്്്
വടണക്്ഇന്്്േന്്വിരണിയിണലക്്്
മ്ന്്കാലങ്്ളില്് വിലപ്്െയക്്്്
എത്്ിച്്ിര്ന്്ത.്കാര്്കബഡ്ഇ
ല്്ാകതസവ്ാഭാവികരീതിയില്കട
യാണ്മാമ്്ഴംരഴ്പ്്ിക്്്ന്്ത്എ
ന്്തിൊല്്ഏറ്്വം്ക്ട്തല്്വി
രണിമ്ലേ്മ്ള്്മാമ്്ഴങ്്ളാണ്
മ്തലമടയില്ള്്ത.്
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ഏലൂര: വൂയവസായശാലകളി
ലനിനൂൂ്മരേിയാറിലമാലി
നൂയ മൊഴൂകൂൂിമയനൂൂ രോതി
മയ തൂടരനൂൂൂ  മലീനീകേണ
നിയപൂനൂൂണ ദോരഡൂ (രിസി
ബി) സംസൂൂാന മചയരമാന
മക.രി.സൂധീറിമൂൂൂ ദനതൂതൂവ
തൂൂിലമരേിയാറിലവിശേമാ
യരേിദോധനനടതൂൂി.ലഹ
ദൂകൂടതിയൂദടയൂം ജിലൂൂാ ദൂേ
നൂൂനിവാേണ സമിതിയൂമട
മചയരമാന കൂടിയായ കല
കൂറൂൂറൂദടയൂംനിരദൂദൂശതൂൂിമൂൂൂ
അടിസൂൂാനതൂൂില ഇനൂൂമല
ോവിമല12.30നൂരാതാളംമറ
ഗൂദലറൂൂരകംപൂബിഡൂജിമലതൂൂി
യ മചയരമാനൂം സംഘവൂം
ദനമേ എടയാര ഭാഗതൂൂൂളൂൂ
പൂഗീനഎരതൂൂ്പൂടീറൂൂ്മമൂൂൂ്പൂൂാൂൂൂി
മലതൂൂി ജലംസാംരിളഎടൂ
തൂൂൂ.
ഈപൂൂാൂൂൂ്ദോടൂൂലൂകളദക

പൂനൂൂീകേിചൂൂൂളൂൂമലിനൂജലംദശ
ഖേിചൂൂ് പൂൂാൂൂൂിലശൂദൂൂീകേിചൂൂൂ
നിരമാണദമഖലയിലഒരൂവര
ഷമായിവിതേണംമചയൂതൂവ
രൂനൂൂൂമവനൂൂാണൂ അറിയൂനൂൂ
തൂ.
ഒരൂവരഷമായിഎടയാരപൂര

വരതൂൂികൂൂൂനൂൂഈ സൂൂാരന
തൂൂിനൂരിസിബിയൂമടഅംഗീ
കാേമിമൂലൂനൂൂാണൂ ഏലൂര ഓ
ഫീസിമലഉദേൂോഗസൂൂരരറയൂ
നൂൂതൂ. ഏലൂര മഫറി, ഏലൂര

മവടൂൂൂകടവൂ മറഗൂദലറൂൂര കം 
പൂബിഡൂജിനൂതാമഴഷടൂൂരഉയര
തൂൂിഅവിമടരൂകൂൂമായനില
യില മകടൂൂികിടനൂൂ മാലിനൂയ
തൂൂിലനിനൂൂൂസാംരിളഎടൂ
തൂൂൂ.ആലൂവ,ഉളിയനൂൂൂരഭാഗ
ങൂൂളിലനിനൂൂൂംസാംരിളഎ
ടൂതൂൂൂ.
ദോടൂൂിങൂൂിലൂമടസിഡബൂൂൂയൂ

ആരഡിഎം ശാസ്പൂതജൂൂ േ
ശൂമിയൂമട ദനതൂതൂവതൂൂിലൂളൂൂ
സംഘമാണൂസാംരിളൂകളദശ
ഖേിചൂൂതൂ.മറഗൂദലറൂൂരകംപൂബി
ഡൂജിനൂതാമഴമരേിയാറിമൂൂൂ

സമീരതൂൂൂളൂൂവിവിധകമൂൂനി
കളില നിനൂൂൂം ോസമാലിനൂയ
ങൂൂളകലരനൂൂജലംവരൂനൂൂതി
മന സംബനൂൂിചൂൂൂം എടയാറി
മലനിേവധികമൂൂനികമളകൂ
റിചൂൂൂംഏലൂരരിസിബിഉദൂേോ
ഗസൂൂേിലനിനൂൂൂംഏലൂര,എ
ടയാര ദമഖലയിമല രേിസൂൂി
തിപൂരവരതൂൂകരൂമായൂംവിശ
േമായ ചരചൂൂയാണൂ മചയരമാ
നമക.രി.സൂധീരനടതൂൂിയത.ൂ
ഏകദേശംമൂനൂൂേമണികൂൂൂ

ദോളംഅദൂദൂഹംഎലൂൂാ പൂരധാ
നദമഖലകളൂംസനൂൂരശിചൂൂ.ൂതി

രൂവനനൂൂപൂേംസീനിയരഎന
ജിനീയര ഷീല,ദകേള യൂണി
ദവഴൂസിറൂൂിമൂപൊഫ.സാബൂ,എ
റണാകൂളംചീഫൂഎനജിനീയ
രഎം.എ.ലബജൂ,ഏലൂരചീ
ഫൂഎനജിനീയരരി.ബി.പൂശീല
കൂൂ്മി,ഏലൂര നഗേസഭ കൗ
ണസിലരമാോയ രി.എം.അ
ബൂബകൂൂര, എ.ഡി.സൂജില,
ജാസ്മിനമൂഹമൂൂദൂകൂഞൂൂ്,ര
േിസൂൂിതി പൂരവരതൂൂകര, ോ
പൂടൂൂീയ രാരടൂൂി പൂരതിനിധികള
എനൂൂിവരരേിദോധനസൂൂല
തൂൂ്എതൂൂിയിരൂനൂൂൂ.

നപേിയാറിലമെിെീകേണ
െിയപതൂൂൂണരോരഡിനൂൂൂപേിരോധെ
സാംപിളുകൾശേഖരിചുുു

പിസിബിസിഡബുുുയുആരഡിഎംശാസപ്തുജുുരശമുിയചുടബനതതുവുതുുിലരാസമാലിനയുംനിറഞുു
ഭാഗചതുുജലംപരിബോധനയകുുുായിബശഖരികുുുനുുു.

വ്ക്്തത്്കൾ
നട്്്

മൂളനൂൂൂരൂതൂൂി:ദോകഭൗമേി
നദൂതൂടനൂബനൂൂിചൂൂൂ ദോ
ണപൂഗസ്മൂളനൂൂൂരൂതൂൂിദൂലൂ
കൂൂ് കമൂൂിറൂൂിയൂമട ദനതൂതൂവ
തൂൂില നമൂൂളകാലാവസൂൂ
യൂമടകാവലാളഎനൂൂദരേി
ല1000വൂകൂൂലൂതൂനടൂനൂൂ
രേിരാടികൂൂ് തൂടകൂൂം കൂറി
ചൂൂൂ. ഇനൂൂമല100ഓളംവൂകൂൂ
ലൂതൂകളനടൂൂൂ.വിവിധഇട
ങൂൂളിലനടനൂൂചടങൂൂിലഅ
ഡൂവ.അനൂപൂ ദജകൂൂബൂൂ് എം
എലഎ,റീസ്പൂതൂൂനവീടൂൂി
ല, സി.എ.ഷാജി, ലസബ
താജൂദൂൂീന,മക.ആരജയകൂ
മാര,മബനൂൂിമക.രൗദോസ്,
ആര.ഹേി, മക.ആര.സൂകൂ
മാേന,ഷാജിദോരജ,ൂദോളി
രി.ദോമസ്,ബിജൂദോമസ്,
ആശഅചൂൂൂതനതൂടങൂൂിയവ
രരമൂങൂടൂതൂൂൂ.

ഡയാലിസിസിന്
20ലക്്ം

മോചൂൂി:നിരൂൂധനോയഡയാ
ലിസിസ്ദോഗികളൂൂകൂൂ്ജിലൂൂാ
രഞൂൂായതൂൂ്20ലകൂൂംരൂര
അനൂവേിചൂൂൂ. ദോകൂൂ് ഡൗ
ണൂൂമൂലംബൂദൂൂിമൂടൂൂ്അനൂഭ
വികൂൂൂനൂൂദോഗികളൂൂകൂൂ്നില
വിലൂൂ ഡയാലിസിസ് മചയൂൂൂ
നൂൂസവൂകാേയൂആശൂരപതൂികളി
ലൂൂതൂൂമൂനൂ സൗജനൂയ ഡയാ
ലിസിസ്ദസവനംലഭയൂമാകൂൂൂ
നൂൂതിനാണൂതൂകവിനിദൊ
ഗികൂൂൂക.മോവിഡ-ൂ19പരൂതി
ദോധ പൂരവരൂൂതൂൂനങൂൂളൂമട
ഭാഗമായി ജിലൂൂയിമല കാ
നൂൂസരൂൂബാധിതരൂൂ,അവയവ
മാറൂൂിവയൂകൂൂലൂൂ ശസ്പൂതപൂകിയ
കൂൂ്വിദധയമായവരൂൂമറൂൂ്ജീവി
തലശലീദോഗമൂളൂൂവരൂൂ,മാ
നസികഅസവൂസൂൂതയൂളൂൂവ
രൂൂതൂടങൂൂിയവരൂൂകൂൂൂളൂൂഅവ
ശൂയമരൂനൂൂൂകളൂൂലഭൂയമാകൂൂൂനൂൂ
തിനായിജിലൂൂാരഞൂൂായതൂൂ്
50ലകൂൂംരൂരയൂംഅനൂവേി
ചൂൂൂ.മോവിഡൂ-19പൂരതിദോ
ധപരൂവരൂൂതൂൂനങൂൂളൂൂകൂൂ്ജിലൂൂാ
രഞൂൂായതൂൂ്ഇതൂവമേഒരൂ
ദോടിരപൂനൂൂണൂൂ്ലകൂൂംരൂര
ചിലവഴിചൂൂതായി ജിലൂൂാ ര
ഞൂൂായതൂൂ് പൂരസിഡൂൂൂ് ദോ
ളികൂേൂയാദൂകൂസ്,അബൂൂൂളൂൂ
മൂതൂൂലിബൂഎനൂൂിവരൂൂഅറി
യിചൂൂൂ.

രൊഴിലാളികൾക്്്
സംഭാെംനൽകി

രറവൂര:യൂതൂൂ്ദോണപഗൂസ്
വടദകൂൂകൂൂേമണൂൂലംകമൂൂിറൂൂി
യൂമടദനതൂതൂവതൂൂിലദേശീ
യരാത66മലദോഡൂമോഴി
ലാളികളകൂൂ്സംഭാേംവിതേ
ണംമചയൂതൂ.കഴിഞൂൂ15േി
വസമായിഭകൂൂണംലഭികൂൂാ
തൂൂേീരഘദൂേചേകൂൂൂവാഹ
നമോഴിലാളികളകൂൂ് ഉചൂൂഭ
കൂൂണവൂം മവളൂൂവൂം ദേശീ
യരാത66ദലബരജംകൂഷ
നില വിതേണം മചയൂൂൂനൂൂൂ
ണൂൂ്.യൂതൂൂ്ദോണപൂഗസ്വട
ദൂകൂകൂൂേ മണൂൂലം പൂരസിഡ
ൂൂൂ് മക.ആര.പൂശീോജൂ, വി
ഷ്ണൂ.രി.േഞൂജിതൂ, ഹേി,
എം.ടി.കൂഷ്ണകൂമാര, അ
ബിന,തൂടങൂൂിയവരരമൂങൂടൂ
തൂൂൂ.

വൊപ്്്ഴമാർക്്റ്്്
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ി
രറവൂര: വോപൂൂൂഴ പൂഗാമര
ഞൂൂായതൂൂിമൂൂൂയൂംവോപൂൂൂഴ
കമൂയൂണിറൂൂിമഹലതൂൂ്മസൂൂൂ
റിമൂൂൂയൂംഏലൂരഫയരആ
ൂൂൂ്റസക്യൂൂടീമിമൂൂൂയൂംദനതൃ
തൂവതൂൂില വോപൂൂൂഴ പൂഗാമര
ഞൂൂായതൂൂ് രേിധിയിലൂളൂൂ
മാരകൂൂറൂൂ്,രഞൂൂായതൂൂ്ഓഫീ
സ്,വിമൂലൂജൂഓഫീസ്,ദൊലീ
സ്സ്ദൂറൂഷനഎനൂൂിവിടങൂൂ
ളിലൂംരേിസേങൂൂളിലൂംഅ
ണൂനശീകേണ പൂരവരതൂൂന
ങൂൂള നടതൂൂി. വോപൂൂൂഴ ര
ഞൂൂായതൂൂ് പൂരസിഡൂൂൂ് മക.
എസ്.മൂഹമൂൂദൂ,സൂൂിേ സമി
തിഅധൂയകൂൂനജയൂസനരാ
ലയൂകൂൂല, രഞൂൂായതൂൂംഗം
ടി.മജ.ദോദൊന, ദൂലൂകൂൂ്
അംഗം മക.വി.കൂഞൂൂൂദൊ
ന,മഹലതൂൂ്ഇനസ്മരകൂറൂൂ
രകാളിോസ്,ജൂനിയരമഹ
ലതൂൂ്ഇനസമ്രകൂറൂൂരഅനി
ല കൂമാര, ഏലൂര ഫയര
ദോഴൂസ് ഉദൂേോഗസൂൂനഅ
ഖിലഎനൂൂിവരദനതൃതൂവംന
ലകി.

കോൺപര്സ്
െക്്ംനൽകി

രറവൂര:മോവിഡൂപൂരതിദോ
ധപൂരവരതൂൂനതൂൂിമൂൂൂഭാഗ
മായിആലൂവജിലൂൂആശൂര
പൂതിയില പൂരവരതൂൂികൂൂൂനൂൂ
ബൂൂഡൂബാങൂൂിദലകൂൂ്എചൂൂ്ദോ
രഎചൂൂ്പൂരവരതൂൂകരൂംചിറൂൂാ
റൂൂൂകേരഞൂൂായതൂൂ്13-വാര
ഡൂദോണപൂഗസ്പൂരവരതൂൂക
രൂംസംയൂകൂൂമായിേകൂൂോ
നംമചയൂതൂ.എചൂൂ് പൂരസിഡ
ൂൂൂ്ദോ.മനൂരിവിശൂവം,മസ
പകൂടൂൂറിദോസഫൂരടയാടൂൂി,വള
ണൂൂിയരകവൂാപറൂൂൂനഎം.മക.ശ
ശി,സൂോജൂകണൂൂന,ദോണ
പൂഗസ്പൂരവരതൂൂകോയലിന
സ്ആൂൂൂണി, രി.ഡി.ഷിജൂ,
ോജീവൂ,ശിവപൂരേീഷ്,അജി,
ബിജൂതൂടങൂൂിയവരേകൂൂോ
നകൂയാംരിനൂദനതൂതൂവംനല
കി.

രൊഴിലാളികൾ
സമെംനടത്്ി

കളമദശേി:അഖിദലനൂൂൂയാവൂയാ
രകമായിസിഐടിയൂനടതൂൂി
യറിദലനിലപൂൂൂസമേംകളമ
ദശേിയിലസംസൂൂാനമസപൂക
ടൂൂറി മക.എന.ദോരിനാഥൂ ഉ
ദൂഘാടനംമചയൂതൂ.ദോലിസ
മയം12മണികൂൂൂരആയിഉയ
രതൂൂൂനൂൂതിലനിനൂൂൂദകപനൂൂൂസ
രകൂൂാര രിനമാറൂക,തൂടങൂൂി
യാവശൂയങൂൂളഉയരതൂൂിയായി
രൂനൂൂൂസമേം.

കൂതൂൂാടൂൂൂകൂളം:വീടൂൂമൂൂയൂമട
ദനതൂതൂവതൂൂിലഒഴിഞൂൂകൂ
പൂൂികളിലൂം രാഴൂവസ്തൂകൂൂളി
ലൂം നാടൂൂൂകാരകൂൂ് കലാവി
സ്മയമൊരൂകൂൂൂകയാണൂ ഒ
രൂരറൂൂംകൂടൂൂികള.
ബാപൂൂൂജികവലയിമലഓ

ലിയകൂൂൂളങൂൂേവീടൂൂിലപൂരവീ
ണ ദോരാലിമൂൂൂ ഭാേൂയ േ
ഞൂജൂ പൂരവീണാണൂ ദോകൂ
ഡൗണകാലതൂൂ്ഒരൂകലര
ഠിചൂൂ്,സമീരവാസികളായര
ദൂതൂളംകൂടൂൂികളകൂൂ്രകര
നൂൂൂനലകൂനൂൂതൂ.
ഒരൂമാസംമോണൂൂ്ഇവരൂ

മട കലാമികവില, രാഴൂ വ
സ്തൂകൂൂള മോണൂൂ് വിേി
ഞൂൂതൂ നൂദോളം ഡിലസ

നൂകളിലൂളൂൂസൂടൂൂികള.ദക
േള മൂഖൂയമപൂനൂൂി രിണറായി

വിജയനൂംആദോഗൂയപൂരവര
തൂൂകരകൂൂൂം ആേേവൂ അര
പൂൂിചൂൂൂളൂൂകലാസൂടൂൂിയൂംകൂ
ടൂൂതൂൂിലൂണൂൂ്.
ആവശൂയകൂൂാോയ കലാ

സ്ദനഹികളകൂൂ്മചറിയതൂ
കഈടാകൂൂിസൂടൂൂികളന
ലകൂനൂൂൂ.
സമീരംഅമൂൂദോളം വീ

ടൂകളൂളൂൂ പൂരദേശമൂതൂ ര
ദൂതൂളം കൂടൂൂികളകൂൂ് ദോ
ണ മൂദഖനരേിശീലനംന
ലകിവേികയാണൂ.
മൂനൂൂൂ ദരേടങൂൂൂനൂൂകൂടൂൂി

സംഘംഊഴമിടൂൂ്വനൂൂൂംരേി
ശീലനം ദനടൂനൂൂൂണൂൂ്. വാഴ
കൂൂൂളംഅദപൂോലരനാപൂൂിള
മൂപൊസസിങൂഫാകൂറൂൂറിജീവ

നകൂൂാേിയാണൂേഞൂജൂ.ദോ
കൂ ഡൗണ മൂലം ഇദൂപൂള
ദോലികൂൂ് ദൊകൂനൂൂിലൂൂ.കൂ
തൂൂാടൂൂൂകൂളം ഗവ.യൂരി
സ്കൂളിലയൂമകജിവിേൂയാര
ഥിയായമകനഅനയൂപൂരവീ
ണ,ഇദതസ്കൂളിമലവിേൂയാ
രഥികളായഅഭിോമി.രി.ആ
ര,അമയലബജൂ,അനാമി
കബിജൂ,ഗൗേിഷിജൂ,ആേ
രശൂബിജൂ,ജഗനഷിജൂ,അ
ഖിദലഷ്അജയന,ശിവജയ
രാല തൂടങൂൂിയവമേലൂൂാം
ഈവീടൂൂമൂൂയിലനിനൂൂൂംരേി
ശീലനംദനടികൂപൂൂികളൂംരാ
ഴൂ വസ്തൂകൂൂളൂം ദോരതൂൂി
ണകൂൂി വിവിധ കലാസൂടൂൂി
കളഒരൂകൂൂൂകയാണൂ.

കാെികൂൂൂപൂൂികളിനെകൊവിസമ്യം;
പഠിചൂൂൂംപഠിപൂൂിചൂൂൂംേഞജൂൂനവനൂൂവീടൂൂമൂൂ

രഞജുുകുപുുികെിലകലാസു
ഷുുികൾഒരുകുുുനുുു.

മടൂൂാദൂഞൂേി:ദോകൂഡൗണമൂ
ലംരടൂൂിണിയിലായപൂരാവൂകള
കൂൂൂംനായകളകൂൂൂംആഹാേം
നലകാന മൊലീസൂകാരൂം
സനൂൂദൂൂപൂരവരതൂൂകരൂമൂമൂണൂ
ങൂൂിലൂം ദോരടൂൂൂമോചൂൂിയില
ആരൂംപശൂദൂൂികൂൂമപൂൂടാമതദൊ
യഒരൂരകൂൂിയൂണൂൂ.്മയില.ഏ
താണൂൂ് േണൂൂൂ വരഷദൂതൂളമാ
യി ദോരടൂൂൂമോചൂൂി ദമഖലയി
ലഎതൂൂമൂപൂടൂൂതാണൂഈ ആ
ണമയില.
ആേൂയം ഒരൂ മരണമയില

കൂടൂൂിനൂണൂൂായിരൂനൂൂൂമവങൂൂി
ലൂംരിനൂൂീടൂകാണാതായി.വൂ
കൂൂങൂൂളിലൂംമകടൂൂിടങൂൂളൂമടമൂ
കളിലൂംവനൂൂിേികൂൂൂനൂൂമയിലി
നൂഓദടൂൂറികൂൂകൂൂാരൂംനാടൂൂൂകാ

രൂം കപൂൂലണൂൂിയൂം മറൂൂൂം നല
കാറൂണൂൂായിരൂനൂൂൂ.
ദോകൂഡൗണമൂലംദോര

ടൂൂൂമോചൂൂി വിജനമായദോമട
ഇവയൂമടഭകൂൂണവൂംനിലചൂൂൂ.
ോവിമലകടപൂൂൂറംദമഖലയില
മയിലിമൂ ൂൂസൂൂിേംസാനൂൂിധൂയം

കണൂൂൂവരൂനൂൂൂണൂൂ്.കടലതീേ
മൂതൂമചറൂപൂരാണികളാണൂഇ
ദൂപൂഴമൂതൂഭകൂൂണം.കടപൂൂൂറം
വിജനമായതിനാല ലധേൂയ
പൂരവംപൂരാണികമളതപൂൂിനട
കൂൂാമമനൂൂതാണൂമയിലിമൂൂൂഏ
കആശൂവാസം.

രോകൂഡൗൺ:പടൂൂിണിയിൊയി
നൊചൂൂിയിനെമയില

പുതിയകൊവിഡുകേസുേളിലുുാകതകൊചുുി
മോചൂൂി: ജിലൂൂയില പൂതിയ
മോവിഡൂദകസൂകളിലൂൂ.നിേീ
കൂൂണതൂൂില പൂരദവശിപൂൂികൂൂൂ
നൂൂവരൂമടഎണൂൂവൂംകൂറഞൂൂ.ൂ
ഇനൂൂമലവീടൂകളിലനിേീകൂൂ
ണതൂൂിനായി11ദരമേയാണൂ
പൂതിയതായിഉളമൂപൂടൂതൂൂിയ
തൂ.നിേീകൂൂണകാലയളവൂ അ
വസാനിചൂൂതിമനതൂടരനൂൂ് 17
ദരമേനിേീകൂൂണരടൂൂികയില
നിനൂൂൂം ഒഴിവാകൂൂി. ഇദോമട
ജിലൂൂയിലവീടൂകളിലനിേീകൂൂ
ണതൂൂിലഉളൂൂവരൂമടആമക
എണൂൂം134ആയി.
ഇതില 42 ദരര ലഹ റി

സ്കൂൂ് വിഭാഗതൂൂില ഉളമൂപൂടൂൂ
തിനാല28 േിവസമൂതൂനിേീ
കൂൂണതൂൂിലൂം92ദരരദോറി
സകൂ്വിഭാഗതൂൂിലഉളമപൂൂടൂൂതി
നാല14േിവസമൂതൂനിേീകൂൂ
ണതൂൂിലൂംആണ.ൂപൂതൂതായി

5ദരമേയാണൂആശൂരപൂതിയി
ലനിേീകൂൂണതൂൂിലപൂരദവശി

പൂൂിചൂൂതൂ.ഇതിലേണൂൂൂദരരമൂ
വാറൂൂൂപൂഴജനറലആശൂരപൂതി

യിലൂം3ദരരസൂവകാേൂയആശൂ
രപൂതിയിലൂമാണൂളൂൂതൂ.നിലവി
ല15ദരോണൂജിലൂൂയിമലവി
വിധആശൂരപൂതികളിമലഐ
മൊദലഷന വാരഡൂകളില
കഴിയൂനൂൂതൂ.കളമദശേിമമഡി
കൂൂലദോമളജില4ദരോണൂ
ളൂൂതൂ.ഇതില2ദരോണൂമോ
വിഡൂബാധിചൂൂ്ചികിതൂൂയിലൂ
ളൂൂതൂ.മൂവാറൂൂൂപൂഴജനറലആ
ശൂരപൂതിയില  2 ദരരൂം കരൂ
ദവലിപൂൂടി താലൂകൂൂ് ആശൂര
പതൂിയില2ദരരൂംസവൂകാേയൂആ
ശൂരപൂതികളിലായി7ദരരൂംനി
േീകൂൂണതൂൂിലഉണൂൂ്.
ജിലൂൂയിലനിനൂൂൂം26സാമൂൂി

ളൂകളകൂടിരേിദോധനയകൂൂൂ്
അയചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്. ഇനൂൂ് 26 രേി
ദോധന ഫലങൂൂളാണൂ ലഭിചൂൂ
തൂ.ഇവമയലൂൂാംമനഗറൂൂീവൂആ
ണൂ. ഇനി 53 സാമൂൂിള രേി

ദോധനഫലങൂൂളകൂടിലഭി
കൂൂാനൂണൂൂ്. ജിലൂൂയില പൂരവര
തൂൂനമാേംഭിചൂൂേണൂൂ്മോവിഡൂ
മകയരമസൂൂൂറൂകളിലായി24
ദരര നിേീകൂൂണതൂൂില കഴി
യൂനൂൂൂണൂൂ്. ഇവമേലൂൂാം തമൂനൂ
തൂപൂൂൂണിതൂൂൂറ ഗവണമമൂൂൂ്
ആയൂരദവേആശൂരപൂതിയിലാ
ണൂളൂൂതൂ.
ജിലൂൂാമാനസികാദോഗൂയര

േിരാടിയൂമട ദനതൂതൂവതൂൂില
നിേീകൂൂണതൂൂില കഴിയൂനൂൂ
196ദരരകൂൂ്കൗണസലിംഗൂന
ലകി.ഇതൂകൂടാമതകണദൂപൊ
ളറൂമിദലകൂൂ്വിളിചൂൂ 11ദരര
കൂൂൂംഇതൂൂേതൂൂിലകൗണസ
ലിംഗൂനലകി.മോചൂൂിതൂറമൂഖ
തൂൂ്എതൂൂിയ6കപൂൂലൂകളിമല
162പൂകൂഅംഗങൂൂമളരേിദോ
ധിചൂൂതില ആരകൂൂൂം തമൂനൂ
ദോഗലകൂൂങൂൂളിലൂൂ.

സിവില സപലുസു് ബോരപുുബറഷൻ വിതരണം ചെയുുുനുു
പലവയുഞജുന കിറുുുകളചുട പായകുുുിങു ചവണുുല ചസനുു്്ു
ചസബാസുുുുുയൻസ്െരചു്ുഹാെിലനടകുുുനുുു.

ആഹാരമായചെറപുപുാണികചെതപുുിനടകുുുനുുമയില.

എറണാകൂളം: ജിലൂൂയില ദോ
കൂൂ്ഡൗണിനൂഇളവൂപൂരഖൂയാരി
ചൂൂിടൂൂൂളൂൂഏപൂരില24നൂ ദശഷം
മോഴിലൂറപൂൂ്ദോലികളപൂനഃ
ോേംഭികൂൂാനനിരദേശംനല
കിമോണൂൂ്സരകൂൂാരഉതൂൂേ
വായി. ജിലൂൂയിമല ദോ
ടൂസ്ദൊടൂൂൂകളില ദോലികള
ആേംഭികൂൂിലൂൂ.
നിബനൂൂനകളകൂൂനൂസേി

ചൂൂായിേികൂൂൂംദോലികളഅനൂ
വേികൂൂൂനൂൂതൂ. ദോകൂ ഡൗണ
മൂലംനിരതൂൂിമവചൂൂദോലിക
ള,വേളചൂൂപൂരതിദോധപൂരവര
തൂൂനങൂൂള, മൊതൂകിണര,
ചാലൂകള,ദോടൂകളഎനൂൂിവ
യൂമടപൂനരനിരമാണം, കി
ണറൂകള,മഴകൂൂൂഴി,മണകയൂൂാ
ല, ലജവ ദവലി, കദൂപൂസൂൂൂ ൂ്

സംവിധാനങൂൂള, മോഴൂതൂൂ്
എനൂൂിവയൂമടനിരമാണം,തേി
ശൂഭൂമികൂഷികൂൂ്അനൂദൊജൂയ
മാകൂൂലതൂടങൂൂിയദോലികള
കൂൂായിേികൂൂൂം മൂനഗണന ന
ലകൂനൂൂതൂ.
മൊതൂ പൂരവരതൂൂികളകൂൂ്

20 ദരരൂളൂൂ മസൂൂൂ ൂരദോളൂകള
മാപൂതദമഅനൂവേികൂൂൂ.അഞൂൂൂ
ദരേിലകൂടൂതലകൂടൂൂംകൂടാ
നഅനൂവേികൂൂിലൂൂ ഒരൂ മീറൂൂര
ശാേീേിക അകലം രാലിചൂൂൂ
മോണൂൂായിേികൂൂണംദോലിക
ളമചദൂയൂണൂൂതൂ.രണിയായൂധ
ങൂൂളൂൂലകമാറിഉരദൊഗികൂൂാ
നൂൂരാടിലൂൂ.ദോലിസൂൂലതൂൂ്മൂ
റൂകൂൂാന, പൂകവലി, രാനൂൂ മ
സാലഉരദൊഗംഎനൂൂിവപൂ
രൂൂണമായിനിദോധിചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.

നൊഴിലൂറപൂ്ൂരോെികള
25നൂആേംഭികൂൂൂം

അങൂൂമാലി: ഇടിമിനൂൂലിമൂൂൂ
യൂം കാറൂൂിമൂൂൂയൂം അകമൂൂടി
ദൊമടദവനലൂൂമഴതകരൂൂതൂൂ
ദൂപൂളൂൂ മൂകൂൂനൂൂൂരൂൂ രഞൂൂായ
തൂൂിമലദേവഗിേി,മഞൂൂികൂൂാ
ട,ൂശങൂൂേനൂൂകൂഴി,മൂദലപൂൂാറ,താ
ദോരൂൂ,എടലകൂൂാടൂ,രറമൂൂയം,
വദൂടൂകൂൂാടൂപൂരദേശങൂൂളിലൂൂവനൂൂ
നാശം.
വൂകൂൂങൂൂളൂൂ ഒടിഞൂൂൂം കട

പൂഴകിയൂംവീണൂനിേവധിവീ
ടൂകളൂംലവേൂയൂതിദൊസൂൂൂൂൂക
ളൂം തകരൂൂനൂൂൂ. മൂകൂൂനൂൂൂരൂൂ-ഏ
ഴാറൂൂൂമൂഖംദോഡിലൂൂരാറ,കൂ
ഴൂകൂൂാേനൂൂകവല, എടലകൂൂാടൂ
എനൂൂിവിടങൂൂളിലൂം പൂതംകൂ

റൂൂി-ദേവഗിേി ദോഡിലൂൂ മൂദല
പൂൂാറ,ശങൂൂേനൂൂകൂഴി,ദോഴികൂ
ളംഎനൂൂിവിടങൂൂളിലൂംദോഡൂ
കളിലൂൂ മേങൂൂളൂം ലവേൂയൂതി
ദൊസൂൂൂൂൂകളൂംവീണൂഗതാഗത
തടസമൂണൂൂായി.
രഞൂൂായതൂൂ് ഒനൂൂാംവാരൂൂഡൂ

മമമൂൂരൂൂവി.സി.കൂമാേനൂൂ,രാറ
യിലൂൂ വാസൂ, രാനികൂളങൂൂേ
ലഷദോ,വടകൂൂൂംദഞൂൂേിദോ
മസ്,കിടദൂങൂതൂൂ്ദോമസ്,കൂ
റൂൂിനപൂൂിളൂൂിലകൂൂമ്ി,ലതവിജയ
നൂൂചീേംമൂൂിളൂൂി,ദഡവീസ്മവ
ടൂൂിയൂകൂൂ,രാലിമറൂൂംേദമശനൂൂഎ
നൂൂിവരൂമട വീടൂകളൂൂകൂൂൂം രറ
മൂൂയം ലകൂൂംവീടൂ ദോളനിയി

മല നിേവധി വീടൂകളൂൂകൂൂൂം
നാശമൂണൂൂായി. ദബബി മവടൂൂി
യൂകൂൂ,മാഞൂൂൂോനൂൂഗിരൂൂവൂൂാസീ
സ്,കൂറൂങൂൂാടനൂൂഷാജി,ഇഞൂൂി
പൂൂറമൂൂനൂൂ മബനൂൂി, അറയൂകൂൂ
ദോമസ്തൂടങൂൂിയവരൂമടവാ
ഴദൂതൂടൂൂങൂൂളൂം മാടദൂശൂേി മാ
തൂൂചൂൂനൂൂ,രാലാടൂൂിഅനീഷ്,കൂ
േനൂൂപൂളിയാപൂൂിളൂൂിഷിബൂ,മൂ
ണൂൂയൂകൂൂ രൗദോസ്, മോദൂലൂ
ലിദോസ്തൂടങൂൂിയവരൂമടജാ
തിദൂതൂടൂൂങൂൂളൂം നിേവധി റ
ബരൂൂദോടൂൂങൂൂളൂംപൂരൂൂണമായി
നശിചൂൂൂ.കപൂൂ,വാഴ,മതങൂൂ്,ക
മൂകൂ,റംബൂടൂൂാനൂൂതൂടങൂൂിയനി
േവധിവിളകളൂൂനശിചൂൂൂ.ദേവ

ഗിേി പൂരീസൂൂൂ ൂ് ദോമിമൂൂൂ ദമ
ലൂൂകൂൂൂേവൂകൂൂങൂൂളൂൂവീണൂതക
രൂൂനൂൂ.ൂനിേവധിദോഴിഫാമൂക
ളൂൂകൂൂൂംനാശമൂണൂൂായിടൂൂൂണൂൂ്.
മബനൂൂിബഹനാനൂൂഎംരി,

ദോജി.എം.ദോണൂൂ എംഎ
ലൂൂഎ,രഞൂൂായതൂൂ്പൂരസിഡൂൂൂ്
ജയോധാകൂഷ്ണനൂൂ,സഹക
േണബാങൂൂ്പൂരസിഡൂൂൂ്മക.രി.
ദബബി,ദൂലൂകൂൂ്രഞൂൂായതൂൂ്
അംഗംടി.എം.വരൂൂഗീസ,്രഞൂൂാ
യതൂൂ്മമമൂൂരൂൂമാോയഏലയൂാസ്
മക.തേിയനൂൂ, മക.വി.ബിബി
ഷ്, വി.സി.കൂമാേനൂൂ, സൂവപൂന
ദോയി, ബീന ദോണൂൂസണൂൂ
എനൂൂിവരൂൂസൂൂലംസനൂൂരൂൂശിചൂൂ്

നാശനടൂൂങൂൂളൂൂവിലയിരൂതൂൂി.
ദോജി.എം.ദോണൂൂ എംഎ
ലൂൂഎയൂമടനിരൂൂദൂദൂശപൂരകാേം
കൂഷി,റവനൂയൂവകൂപൂൂ്ഉദൂേയാഗ
സൂൂരൂൂനാശനടൂൂങൂൂളൂമടകണ
മൂകൂടൂപൂൂാേംഭിചൂൂൂ.ഫയരൂൂദോഴൂ
സ്ഉദൂേയാഗസൂൂനൂൂാരൂൂഗതാഗത
തടസംനീകൂൂൂനൂൂതിനാവശൂയമാ
യപൂശമംആേംഭിചൂൂൂ.ദമഖലഒ
നൂൂാമക ഇരൂടൂൂിലാണൂ. വീടൂക
ളൂൂകൂൂൂംകൂഷികൂൂൂംനാശംസം
ഭവിചൂൂവരൂൂകൂൂ് അരൂൂഹമായ സ
ഹായം ലഭൂയമാകൂൂണമമനൂൂ്
ദോണൂൂപൂഗസ് മണൂൂലം പൂരസി
ഡൂൂൂ്ഏലൂയാസ്മക. തേിയനൂൂ
സരൂൂകൂൂാറിദോടാവശൂയമൂപൂടൂൂൂ.

ശകൂൂമായകാറൂൂിലംൂമഴയിലംൂമൂകൂൂനൂൂൂര
രദവഗിേിയിലംൂതാരോറിലംൂവനൂൂകൂഷിൊശം

നൊചൂൂിനമനപൂൊെിരൂൂമാണ
പപൂവരൂൂതൂൂെങൂൂളൂൂപൂെഃോേംഭിചൂൂൂ
മോചൂൂി:മോവിഡൂ19വൂയാരനമൂതൂതൂടരൂൂനൂൂ്നിരൂൂതൂൂിവചൂൂ
നിരൂൂമാണപൂരവരൂൂതൂൂനങൂൂളൂൂമോചൂൂിമമമൂപൊമറയിലൂൂലിമിറൂൂ
ഡൂപൂനഃോേംഭിചൂൂൂ.മോചൂൂിമമമൂപൊയൂമടഒനൂൂാംഘടൂൂതൂൂിലൂ
ളൂൂലതകൂൂൂടംമൂതലൂൂദരടൂൂവമേയൂംദരടൂൂമൂതലൂൂഎസ്എനൂൂ
ജംകൂഷനൂൂവമേയൂളൂൂവിപൂലീകേണപരൂവരൂൂതൂൂനങൂൂളാണൂഇ
നൂൂമലവീണൂൂൂംതൂടങൂൂിയതൂ.സരൂൂകൂൂാരൂൂനിരൂൂദേശങൂൂളൂൂകരൂൂശ
നമായിരാലിചൂൂൂമോണൂൂാണൂപൂരവരൂൂതൂൂനങൂൂമളനൂൂ്മകഎം
ആരൂൂഎലൂൂഅറിയിചൂൂൂ.മോഴിലാളികളൂൂകൂൂ്നിരൂൂബനൂൂിതമമ
ഡികൂൂലൂൂരേിദോധനകൂൂ്വിദധയമാകൂൂൂനൂൂൂണൂൂ്ലകകഴൂ
കാനൂംഭകൂൂണംകഴികൂൂാനൂംപൂരദൂതയകസൗകേൂയമൊരൂകൂൂി.
മൂഖാവേണവൂംഉറപൂൂാകൂൂി.പരൂദവശനസൂൂലങൂൂളിലൂൂതാരസ്
കാനറൂകളൂൂസൂൂാരിചൂൂാണൂമോഴിലാളികമളരേിദോധികൂൂൂ
നൂൂതൂ.

െിരോധിതപൂകയിെ
ഉതപൂനൂൂവൂമായിഅറസൂൂൂൂില
മോചൂൂി: മോവിഡൂ19 പൂരതിദോധ പൂരവര
തൂൂനവൂമായി ബനൂൂമൂപൂടൂൂൂ വാഹനരേി
ദോധനയൂകൂൂിമടനിദോധിതപൂകയിലഉ
ലപൂൂനൂൂമായഹാനസൂമായിയൂവാവൂഅറ
സൂൂൂൂില.മറൂൂൂരദൊരേനാപൂേംകേയിലകൂ
േനവീടൂൂിലബിജൂ(45)ആണൂകാലടിമൊ
ലീസ്ഇനസ്മരകൂറൂൂരഎം.രി.ലതൂൂീഫൂരാ
രടൂൂിയൂംഅറസൂൂൂൂ്മചയൂതതൂ.കാലടിജംകൂഷ
നിലവാഹനരേിദോധനനടതൂൂിവേദവ
മാസക്ൂംമഹലമറൂൂൂംധേികൂൂാമതസക്ൂടൂൂറി
ലവനൂൂയാമളതടഞൂൂൂനിരതൂൂിരേിദോ
ധിദൂപൂഴാണൂപൂൂാസൂൂൂൂികൂചാകൂൂില1200രാകൂൂറൂൂ്ഹാനസ്ക
മൂണൂതൂൂിയതൂ.ഒരൂരാകൂൂറൂൂ്ഹാനസിനൂ55രൂരയൂകൂൂാണൂവി
ലപൂൂന.ഇതിനൂമൂനപൂംഹാനസ്കടതൂൂിയതിനൂഇയാമള
മൊലീസ്രിടികൂടിയിടൂൂൂണൂൂ.്രിടികൂടിയഹാനസിനൂരതിനാ
യിേംരൂരദൊളംവിലവരൂം.ദോകൂഡൗണകാേണംകൂയാം
പൂകളിലകഴിയൂനൂൂഇതേസംസൂൂാനമോഴിലാളികളകൂൂൂം
മചറൂപൂൂകൂൂാരകൂൂൂം വിലപൂൂന നടതൂൂാനാണനൂൂാണൂ പൂരതി
മൊലീസിദോടൂരറഞൂൂതൂ.

ബിജു

വി.ഡി.സതീശന്
എതിരെയ്ള്്
പൊതിതള്്ി
രറവൂര:വി.ഡി.സതീശനഎം
എലഎമൂകൂതിദേ സിരിഎം
ആലങൂൂാടൂഏേിയകമൂൂിറൂൂിഅം
ഗംവി.രി.മഡനൂൂിനലകിയര
ോതിമൊലീസ്തളൂൂി.രോതി
യിലരറയൂനൂൂമഫയൂസ്ബൂകൂൂ്
ദൊസൂൂൂൂിലമൊലീസിനൂദകമസ
ടൂകൂൂാന കഴിയൂനൂൂ രോമരശ
ങൂൂമോനൂൂൂമിമൂലൂനൂൂ് വോപൂൂൂഴ
സിഐഹേിലാലരറഞൂൂൂ.

അതിജീവിയക്്്ാം
നാംഒറ്്രക്്ട്്ായി
പപ്വർത്്നംത്ടങ്്ി
രറവൂര:മോവിഡൂ19ദോഗപൂര
തിദോധ പൂരവരതൂൂനങൂൂളൂമട
ഭാഗമായി കാരൂണൂയ സൗഹൂയേ
മൊലസറൂൂി, ഭാേതൂ റൂറല
ദോസ്രിറൂൂല എനൂൂിവര സം
യൂകൂൂമായി നടപൂൂാകൂൂൂനൂൂ അ
തിജീവികൂൂാംനാംഒറൂൂമൂകൂടൂൂായി
രദൂൂതിയൂമടഒനൂൂാംഘടൂൂംവട
ദൂകൂകൂൂേരഞൂൂായതൂൂ്പൂരസിഡ
ൂൂൂ്മക.എംഅംദൂപോസ്ഉദൂഘാ
ടനംമചയൂതൂ.ഇതിമൂൂൂഭാഗമാ
യി വടദൂകൂകൂൂേ രഞൂൂായതൂൂ്,
ദറഷനകടകള,മാരകൂൂറൂൂ്രേി
സേം, ബാങൂൂൂകള, മൊലീസ്
ദൂസൂൂൂഷന,എനൂൂിവഅണൂനാശി
നിഅടങൂൂിയ മവളൂൂംഉരദൊ
ഗിചൂൂ്അണൂവിമൂകൂൂമാകൂൂി.ഭാ
േതൂറൂറലദോസ്രിറൂൂലഎം
ഡിഎം.എം.സഗീര, കാരൂണൂയ
പൂരസിഡൂൂൂ്സാജൂപൂതൂൂനവീ
ടൂൂില,ജനമസപൂകടൂൂറിലഷനവ
രഗീസ് കളതൂൂില, അജിതൂൂ്
ദോടൂൂവിളയില,ആദൂൂൂരറവൂ
രഎനൂൂിവരദനതൂതൂവംനലകി.

മില്്ിൽനിന്്്
കോടപിടിച്്്
അങൂൂമാലി:എടകൂൂൂനൂൂിലപൂടൂൂികി
ടകൂൂൂനൂൂഅേിമിലൂൂിലനിനൂൂൂംചാ
ോയംവാറൂൂൂനൂൂതിനായിതയൂൂാറാ
കൂൂിയ400ലിറൂൂരവാഷ്അങൂൂമാലി
എകൂലസസ് സംഘംരിടികൂടി
നശിപൂൂിചൂൂൂ.എകൂലസസ്സംഘ
തൂൂിനൂലഭിചൂൂേഹസൂയവിവേമൂതൂ
തൂടരനൂൂ്നടതൂൂിയരേിദശാധന
യിലാണൂവാഷ്കമണൂൂതൂൂിയത.ൂേ
ണൂൂ്പൂഡമൂൂൂകളിലായിലറസ്മിലൂൂി
നൂരിനൂൂിലഷീറൂൂ്മോണൂൂ്മറചൂൂ്ഒ
ളിപൂൂിചൂൂനിലയിലാണൂ വാഷ് ക
മൂണൂതൂൂിയതൂ.പൂരതികമളകൂൂൂറിചൂൂ്
വൂയകൂൂമായസൂചനലഭിചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.
അങൂൂമാലി അസിസൂൂൂ ൂൂൂൂ് എകൂ
ലസസ്ഇനസ്മരകൂറൂൂരമക.വി
ദോേിമൂൂൂദനതൂതൂവതൂൂിലപൂരിവ
ൂൂൂീവൂ ഓഫിസര എ.ബി.സജീവൂ
കൂമാര,എം.എ.ഷിബൂ,വി.ബി.ോ
ദജഷ്,രി.രി.ഷിവിന,സി.എസ്.
വിഷ്ണൂ,ജാകൂസണദോമസ്,വ
നിതസിവിലഓഫിസരഎം.എ.
ധനൂയഎനൂൂിവരദചരനൂൂാണൂര
േിദോധനനടതൂൂിയതൂ.

അങൂൂമാലി:അങൂൂമാലി-മഞൂൂപൂരദോഡൂളൂൂമൂപൂമടഎറണാകൂ
ളംജിലൂൂയിമലഎലൂൂാമൊതൂമോമതൂൂ്ദോഡൂകളൂദടയൂംനി
രൂൂമാണപൂരവരൂൂതൂൂികളൂൂ25മൂതലൂൂപൂനോേംഭികൂൂൂവാനൂൂഅ
നൂമതിലഭൂയമായതായിദോജി.എം.ദോണൂൂഎംഎലഎഅറി
യിചൂൂ.ൂദോകൂഡൗണൂൂപരൂഖയൂാരിചൂൂസാഹചേയൂതൂൂിലൂൂഎലൂൂാനി
രൂൂമാണപരൂവരൂൂതൂൂികളൂംനിരൂൂതൂൂിവചൂൂിരൂനൂൂ.ൂഎനൂൂാലൂൂഒനൂൂാം
ഘടൂൂംരണിപൂരൂൂതൂൂീകേിചൂൂതൂംമോഴിലാളികളൂൂവളമേകൂറ
ചൂൂൂരണിമയടൂദൂകൂണൂൂതൂംകൂടൂതലൂൂയപൂനൂൂവലൂൂകൂതനിരൂൂമാ
ണംനടദൂകൂണൂൂതൂമായഅങൂൂമാലിമഞൂൂപൂരദോഡിമൂൂൂനി
രൂൂമാണപൂരവരൂൂതൂൂികളൂൂനടതൂൂൂനൂൂതിനൂദവണൂൂിദോകൂഡൗ
ണവൂയവസൂൂകളിലൂൂ പൂരദൂതയക ഇളവൂകളൂൂ നലൂൂകണമമനൂൂ്
എംഎലൂൂഎയൂംരഞൂൂായതൂൂ്ജനപരൂതിനിധികളൂംമൂഖയൂമപനൂൂൂ
ദൊടൂആവശൂയമൂപൂടൂൂിരൂനൂൂൂ.അതൂൂേതൂൂിലൂളൂൂഒരൂപൂരദൂതയക
അനൂമതിയൂംലഭൂയമായിലൂൂ.ഇദൂപൂളഅതിനൂളൂൂനടരടിആ
മയങൂൂിലൂംദോഡൂരണികളൂൂകൂൂാവശൂയമായിടൂൂൂളൂൂസാമപൂഗിക
ളൂൂലഭൂയമാകണമമങൂൂിലൂൂകൂവാറികളൂൂകൂൂൂംപൂകഷറൂകളൂൂകൂൂൂംപൂര
വരൂൂതൂൂനാനൂമതിലഭൂയമാദൂകൂണൂൂതായിടൂൂൂണൂൂ്.നിലവിലൂൂഇവി
മടദനേമൂതൂദൂറൂൂൂകൂൂ്മചയൂതിേികൂൂൂനൂൂസാമപൂഗികളൂൂഉര
ദൊഗികൂൂാനൂൂമാപതൂമാണൂഅനൂമതിനലൂൂകിയിേികൂൂൂനൂൂത.ൂഇ
തൂമൂലംനിരൂൂമാണപൂരവരൂൂതൂൂികളൂൂപൂരതിസനൂൂിയിലാകൂമമ
നൂൂൂംഈവിഷയതൂൂിലൂൂകൂടിരേിഹാേമൂണൂൂാകൂൂണമമനൂൂൂം
എംഎലൂൂഎസരൂൂകൂൂാേിദോടൂആവശൂയമൂപൂടൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.അങൂൂമാലി
മണൂൂലതൂൂിമലഎലൂൂാ കൂവാറികളിലൂംപൂകഷറൂകളിലൂംനിലവി
ലൂൂദൂറൂൂൂകൂൂ്മചയൂതിേികൂൂൂനൂൂസാമപൂഗികളൂൂഇവിമടതൂൂമൂനൂ
യൂളൂൂപൂരവരൂൂതൂൂികളൂൂകൂൂായിനലൂൂകണമമനൂൂ്കൂവാറി,പൂകഷരൂൂ
ഉടമകദോടൂആവശൂയമൂപൂടൂൂിടൂൂൂമൂണൂനൂൂൂംഎംഎലൂൂഎരറഞൂൂ.ൂ

രോഡൂകളൂനെെിരൂൂമാണതൂൂിനൂ
അനൂമതിയായി:എംഎലഎ

കമയൂൂണിറൂൂികിചൂൂെിനെഭകൂൂണം
നൊണൂൂൂരോയതായിപോതി
രറവൂര:ചിറൂൂാറൂൂൂകേരഞൂൂായതൂൂിമൂൂൂകമൂയൂണിറൂൂികിചൂൂനില
നിനൂൂൂംഭകൂൂണംഎടൂതൂൂൂമോണൂൂൂദൊയനൂൂാദോരിചൂൂൂഡി
ലവഎഫൂഐപൂരവരതൂൂകരഒരൂസൂവകാേൂയകാറൂൂറിംഗൂയൂണി
റൂൂിനൂമൂനൂൂിലബഹളംവചൂൂൂ.രിനൂൂീടൂവടദൂകൂകൂൂേമൊലിസ്
സൂൂലമതൂൂതൂൂികാറൂൂറിംഗൂയൂണിറൂൂിലനിനൂൂൂംദോറൂംകറിക
ളൂംകസൂൂൂൂഡിയിമലടൂതൂൂൂ.ചിറൂൂാറൂൂൂകേകമൂയൂണിറൂൂികിചൂൂമനതി
മേസിരിഎംകൂമറേിവസങൂൂളായിഅരവാേപൂരചേണങൂൂ
ളനടതൂൂൂനൂൂതായിരഞൂൂായതൂൂൂപൂരസിഡൂൂൂ്എ.ഐ.നിഷാ
ദൂരറഞൂൂൂ.മോവിഡൂപൂരതിദോധപൂരവരതൂൂനങൂൂളനലൂൂേീ
തിയിലചിറൂൂാറൂൂൂകേയിലനടകൂൂൂനൂൂതിലൂളൂൂ വിഷമം മോ
ണൂൂാണൂസിരിഎംഇതൂൂേംോപൂടൂൂീയപൂരഹസനങൂൂളനടതൂൂൂ
നൂൂമതനൂൂൂംപരൂസിഡൂൂൂ്രറഞൂൂ.ൂചിറൂൂാറൂൂൂകേരഞൂൂായതൂൂൂക
മൂയൂണിറൂൂികിചൂൂനപൂതിയകാവൂസ്കൂളിലഭംഗിയായിനട
കൂൂൂനൂൂൂമണൂൂനൂൂൂംപരൂസിഡൂൂൂ്രറഞൂൂ.ൂരഞൂൂായതൂൂ്കമയൂൂണി
റൂൂികിചൂൂനിമലഭകൂൂണംദൂരൂരദൊഗംമചയൂതതിമനതിമേ
ദകമസടൂതൂൂൂനടരടിമയടൂകൂൂണമമനൂൂൂഡിലവഎഫൂഐ
ഐആവശൂയമൂപൂടൂൂൂ.

മാധയൂമപപൂവരൂൂതൂൂകരൂൂകൂ്ൂസഹായം
അനൂവദികൂൂണം:എലൂൂരോഎപരൂഹാം
മൂവാറൂൂൂപൂഴ:പൂരാദേശികമാധൂയമപൂരവരൂൂതൂൂകരൂൂകൂൂ്അടിയനൂൂി
േസഹായംപരൂഖയൂാരികൂൂണമമനൂൂാവശയൂമപൂൂടൂൂ്എലൂൂദോഎപബൂ
ഹാംഎംഎലൂൂഎമൂഖൂയമപൂനൂൂിരിണറായിവിജയനൂകതൂൂ്ന
ലൂൂകി.ോജൂയംമോവിഡൂ19മൂൂൂഭീതിയിലൂൂകഴിയൂദൂപൂളൂൂസൂവ
നൂൂമായിസൂേകൂൂമൊരൂകൂൂിസമൂഹതൂൂിമലതൂൂൂനൂൂ പൂരാദേ
ശികദലഖകരൂൂമോവിഡൂവയൂാരികൂൂാതിേികൂൂാനൂൂയഥാസമയം
ആദോഗൂയവിഭാഗം,മൊലീസ്ഉദൂേയാഗസൂൂര,പൂതിതലരഞൂൂാ
യതൂൂൂകളൂൂനലൂൂകൂനൂൂനിരൂൂദൂദൂശങൂൂളൂൂജനങൂൂളിമലതൂൂികൂൂാ
നൂൂപൂരവരൂൂതൂൂികൂൂൂനൂൂമചറിയവരൂമാനകൂൂാോയപൂരാദേശിക
മാധൂയമപൂരവരൂൂതൂൂകരൂൂകൂൂ്മറൂൂ്സഹായങൂൂളൂൂഒനൂൂൂംലഭികൂൂൂനൂൂി
ലൂൂ. സരൂൂകൂൂാേിമൂൂൂ പൂരദൂതയക രാദൂകൂജിലൂൂ ഇവമേകൂൂൂടി ഉ
ളൂമൂപൂടൂതൂൂിസരൂൂകൂൂാരൂൂഅടിയനൂൂിേസഹായംനലൂൂകണമമ
നൂൂ്എലൂൂദോഎപൂബഹാംഎംഎലൂൂഎകതൂൂിലൂമടആവശൂയ
മൂപൂടൂൂൂ.

മൂവാറൂൂൂപൂഴസബൂറജിസൂൂൂൂാരൂൂഓഫിസ്
തൂറകൂൂാതൂൂതിനെതിരേപോതി
മൂവാറൂൂൂപൂഴ:അതൂയാവശൂയഫയലൂകളിലൂൂതീരൂമാനമൂണൂൂാകൂ
നൂൂനിലയിലൂൂഓഫീസ്പൂരവരൂൂതൂൂനംഉറപൂൂാകൂൂണമമനൂൂ്സ
രൂൂകൂൂാരൂൂനിരൂൂദേശംഅവഗണിചൂൂമൂവാറൂൂൂപൂഴസബൂറജിസൂൂൂൂാരൂൂ
ഓഫിസിമനതിദേദൂലൂകൂൂ്രഞൂൂായതൂൂംഗംടി.എം.ഹാേിസ്
ജിലൂൂകലകൂറൂൂരൂൂകൂൂ്രോതിനലൂൂകി.ദോകൂഡൗണൂൂആയദോ
മടപൂടൂൂിയിടൂൂനിലയിലാണൂസബൂറജിസൂൂൂൂാരൂൂഓഫിസ്.മവലൂൂൂരൂൂ
സിഎംഎസ്മമഡികൂൂലൂൂദോമളജിലൂൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂമൂ
വാറൂൂൂപൂഴസൂവദേശിയായവീടൂൂമൂൂയൂമടഅടിയനൂൂേശസ്പൂതപൂകി
യാമചലവിനായിസഹകേണബാങൂൂിലൂൂനിനൂൂൂവായൂരഎടൂ
കൂൂാനൂൂബാധൂയതസരൂൂടൂൂിഫികൂൂറൂൂിനായിേണൂൂാംവടൂൂംഓഫിസി
മലതൂൂിയതായിരൂനൂൂൂദൂലൂകൂൂ്രഞൂൂായതൂൂംഗം.ഒോഴൂചമൂ
നൂൂപൂഓഫിസിമലതൂൂിസബൂേജിസ്പൂടാദോടൂകാേൂയംരറമൂഞൂ
ങൂൂിലൂം ബനൂൂമൂപൂടൂൂ ഉദൂേയാഗസൂൂമനതൂൂൂനൂൂ മൂറയൂകൂൂ് ഓ
ണൂൂലലനിലൂൂബാങൂൂിദലകൂൂ്ദേഖഅയകൂൂാമമനൂൂ്അറിയിചൂൂി
രൂനൂൂ.ൂഇതിനൂമൂനൂൂൂേിവസംഅവധിയൂംരറഞൂൂിരൂനൂൂ.ൂമൂ
നൂൂൂേിവസംകഴിഞൂൂിടൂൂൂംദേഖബാങൂൂിമലതൂൂായദോമടഇനൂൂ
മലോവിമല11.30നൂജനപൂരതിനിധിഓഫിസിമലതൂൂിയദൂപൂ
ളൂൂപൂടൂൂിയഓഫിസാണൂകണൂൂതൂ.ഉചൂൂവമേനിമൂനൂങൂൂിലൂംആ
മേയൂംകണൂൂിലൂൂ.

തുറകുുാതുുമുവാറുുുപുഴസബുറജിസുുുുാരുുഓഫിസ്മുനുുിലുു
ബലുുകു്ുപഞുുായതു്ുഅംഗംടി.എം.ഹാരീസ.്
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"ഒരുസങുുീർതുുനംഗോനല'നുറുുിരതിനഞുുാംരതിപുു്
ഇനുു്പുറതുുിറങുുും
തിരുവനനുുപുരം: സകുുീർതുു
നംപബുുിമകുുഷൻസ്ടപുസിദുുീ
കരിചുുഫപരുമുുരവംടശുീധരഫനുുു
ഒരുസകുുീർതുുനംമോഫലഎ
നുു മോവലിഫനുുു നുറുുിപതിന
ഞുുാംപതിപു്ുമോകപുസത്ക
ദിനോയഇനു്ുപുറതുുിറങുുും.
1993ഫസപറുുുംബറിലാണുഫപരു
മുുരവതുുിഫനുുു ഒരുസകുുീർതുു
നം മോഫല ടപുസിദുുീരിചുുത.ു
ആദയു പതിപു്ു വിജയിചുുമപുുൾ

അമത മപരിൽ പബളുിമകുുഷ
ൻസ് ആരംഭികുുുകയായിരു
നുുു.പുതിയപതിപുുിഫനുുുടപുകാ
ശനചരങു്ുമവഫണുുനുുുടപുസാ
ധകനംുഫപരുമുുരവംുതീരുോ
നിചുുു.വയലാർഅവാർഡുഉൾ
ഫപുുഫര പതു്ുഅവാർഡുകളാ
ണുഈമോവൽമനരിയത.ുഹി
ദുുി,തേിഴ,ുകനുുഡ,ഇംഗുുീഷ,്ഗു
ജറാതുുി,അറബിഭാഷകളിൽ
മോവൽതർജേഫചയതു.ു

യമഡിക്്ലലോയെജ്ക്യാമ്്സില
മഴക്്ാലപ്ർവ്്ശ്ചീകരണംആരംഭിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:ഫോമോണ
ടപുതിമോധ ടപുവർതുുനങുുൾ
ഊർജുുിതോകുുുനുുതിഫോ
പുുംഫേഡികുുൽമോഫളജുകയുാ
മുുസിഫലേഴകുുാലപുർവുുശു
ചീകരണ ടപുവർതുുനങുുൾ
കുുുംതുരകുുോയി.
കയുാമുുസിഫന പതുു് മൊ
ണുകളായി തിരിചുു് ഓമോ
മൊണിലംുനിശുുയിചുുിടുുുളുു
സുപുുർമവസർോരുഫര മന
തുതയുതുുിലാണു ശുചീകരണ
ടപുവർതുുനങുുൾ നരതുുുവാ
ൻതീരുോനിചുുിടുുുളുുത.ുഫേഡി
കുുൽവിദയുാഭയുാസഡയറകുുറു
ഫരകാരയുാലയം,ടപുിൻസിപുുൽ
ഓഫീസ,്ഫേഡികുുൽമോഫള
ജ,ുഎസഎ്രി,ആർസിസി,ടശുീ
ചിടതു ആശുപടതുികളംു മോ
ഫളജുഡിപുുാർടുു്ഫേനുുുുകൾ,മന
ഴസുിംഗു-ഫാർേസിമോമളജു
കൾ, പാരാഫേഡികുുൽ ഇൻ

സുുുുിറുുുയുടുു്,ഫഡനുുുൽമോഫളജുപ
രിസരങുുൾ, മോസുുുുലുകൾ,
കവുാർമടുുഴസു് തുരങുുി കയുാമുു
സിഫല എലുുാ മേഖലകളിലംു
എതുുിമചുുരംുവിധോണുശുചീ
കരണ ടപുവർതുുനങുുൾആ
സുടതുണം ഫചയതുിരികുുുനുു
ത.ുകുതുുാരിനശീകരണടപുവ
ർതുുനങുുൾ,ോലിനയുങുുൾപു
ർണുുോയ മോതിൽ നീകുും
ഫചയുുൽ, ഓരകൾ വുതുുിയാ
കുുൽ, പാഴു വസത്ുകുുൾ നീ
കുുംഫചയുുൽ,കാടുഫവടുുൽ,അ
ണുനശീകരണ ടപുവർതുുന
ങുുൾഎനുുിവഓമോമൊൺ
മകടദുുുീകരിചുു്നരപുുിലാകുുും.
ഇനുുഫലരാവിഫലഒപിമലുു
കുുിനു മുനുുിൽ ഫേഡികുുൽ
മോഫളജുടപുിൻസിപുുൽമോ.
എം.ഫക.അജയകുോർശുചീ
കരണടപുവർതുുനങുുളുഫരഉ
ദഘുാരനംനിർവഹിചുുു.

ആശുപടതുിസുടപുണുു്മോ.
എം.എസ.്ഷർമുുദ,ുഎസഎ്രി
സുടപുണുു്മോ.സമുതുഷക്ു
ോർ എനുുിവർ കയുാമുുസിൽ
ആസുടതുണം ഫചയതുിടുുുളുു
ശുചീകരണടപുവർതുുനങുുൾ
വിശദീകരിചുുു.
ഫഡപയുുടുുിസുടപുണുുുോരായ
മോ. മോബിമോൺ, മോ. 
സുനിൽകുോർ, ആർഎംഒ
മോ.മൊഹൻമോയ,ുഎആർ
എംഒോരായ മോ. സുജാത,
മോ.ഷിജുേജീദ,ുമനഴസുിംഗു
ഓഫീസർോർ, മസഴസുിംഗു
സുടപുണുുുോർ, ഹൗസക്ീപുുിം
ഗു വിഭാഗം ഉമദുോഗസുുർ, പീ
ഡുഫസൽഉമദുോഗസുുർ,കുുീൻ
കയുാമുുസ്കയുാമുുയിൻമോഡ
ൽഓഫീസർഡി േധുസുദന
ൻ,ഫസകയുുരിറുുിഓഫീസർഅ
ജിതുകുോർഎനുുിവർസംസാ
രിചുുു.

വെഡിക്്ലകോവളജ്ക്യാമ്്െിവലെഴക്്ാലപ്രവ്്ശ്െീകരണക്പെരത്്നങ്്ൾക്പിനെിപ്്ല
കോ.എം.വക.അജയക്ൊരഉദ്ഘാടനംവെയ്്്ന്്്.

എകുസസസ്85ലിറുുർ
ഗോടരിടികുടി
കരുനാഗപുുളുുി:എകമുസസ്
85ലിറുുർമോരപിരികുരി.എ
കമുസസ്സർകുുിൽഇൻസ്
ഫപകുുർഫക.പി.മൊഹനനുല
ഭിചുുരഹസയുവിവരതുുിഫനുുുഅ
രിസുുാനതുുിലാണുമോരപിരി
കുരിയത.ുകരുനാഗപുുളുുിഎ
കമുസസ് ഫറയഞുുു് ഇൻ
സഫ്പകുുർപി.അനിൽകുോറി
ഫനുുുനിർമദശടപുകാരംനരതുുി
യഫറയഡുിൽകരുനാഗപുുളുുി
അഴീകുുൽചനുുകുുരവിനുസേീ
പം ഫചമുുകമശുുരിൽ വീടുുിൽ
സുനിൽകുോറിഫനുുുവീരിഫനുുു
ഫരറസുുിൽഒളിപുുിചുുുസുകുുിചുുി
രുനുു 85ലിറുുർമോരയാണുക
ഫണുുടുതുുത.ുഫറയഡുിൽടപുിവ
നുുുീവുഓഫീസർഎം.സുമരഷ്
കുോർസിവിൽഎകുമസസ്
ഓഫീസർോരായഅജയമോ
ഷ,്വിനീഷ,്ടപുഭകുോർ,യുജി
ൻ,ജിനുതകുുചുുൻഎനുുിവർ
പഫകുുടുതുുു.

രിഎംനകയറിഗലകുു്
സംഭാവനനൽകി
ഫനയുുാറുുിൻകര:ടപുധാനേടനുുുി
യുഫരദുരിതാശവുാസനിധിയി
മലകുു് സംഭാവന നൽകി
മടുകസത്വപുമോഹിതൻോ
തുകയാകുനുുു.
ഫനയുുാർഡാം ആതുുോരി
ആരാധനാലയതുുിഫലപാസുുുു
ർമവ. എസ.്എലീശയാണു
പിഎംഫകയറിമലകുു്സംഭാവ
നനൽകിയത.ുഫോവിഡുവയുാ
പനം തരയുനുുതിലംു മോകു
ഡൗൺകാലഘടുുതുുിൽപാവ
ഫപുുടുുവർകുു്മവണുുിനരതുുുനുു
മസവനങുുളിലംു മകടദുുു സർ
കുുാർമോകതുുിനുതഫനുുോ
തുകയാകുകയാഫണനു്ുഅമദുു
ഹംപറഞുുു.
ബിഫജപി സംസുുാന ഫസ
ടകുടുുറികരേനജയൻവീടുുിഫല
തുുിയാണുഅമദുുഹതുുിൽനി
നുുുംസംഭാവനസവുീകരിചുുത.ു
ബിഫജപിേണുുലംടപുസിഡനു്ുു
ഇഞുുിവിള അനിൽ, ജനറൽ
ഫസടകുടുുറി ആലതുുുർ ടപുസ
നുുൻ,കളുുികുുാടുപഞുുായതു്ു
കമുുിറുുി ടപുസിഡനുു്ു പനുു ടശുീ
കുോർ,രാധാമോണിതുരങുുി
യവരുഫരസാനുുിധയുതുുിലായി
രുനുുുസംഭാവനസവുീകരിചുുത.ു

ഫോടുുാരകുുര: ഫകാവിഡ-ു19
ഫനുുു  പശുുാതുുലതുുിൽുു ടപു
ഖയുാപികുുഫപുുടുു മോകുു് ഡൗ
ണിഫനുുു ഭാഗോയി ആരയുകുുാ
വിലംു  കുളതുുുപുുുഴയിലംു
ടപുതിമോധടപുവർുുതുുനങുുൾുു
ശകുുിഫപുുടുതുുിഫോലുുംറുറ
ൽുുഫോലീസ.്സംസുുാനഅ
തിർുുതുുിപകുുിടുനുുഫോലുുംറു
റൽുുജിലുുയിഫലേലമോരടപു
മദശങുുളിൽുുമോവിഡുമോഗ
വയുാപന സാധയുത കണകുുി
ഫലടുതുു്പുനലുർുുതാലുകുുി
ഫലകുളതുുുപുുുഴ,ഫതനുുലആ
രയുകുുാവു പഞുുായതുുുകളിൽുു
അരിയനുുിര നരപരികളുഫര
ഭാഗോയി ഡബിൾുു കളർുു ഡ
ബിൾുുമോകുു്പരിമോധനന
രപരികൾുുആരംഭിചുുു.അതി
ർുുതുുികൾുുപുർുുണുുോയംു നി
രീകുുികുുുനുുതിനംു ഫോതു
ടപുമവശന മോഡുകളംു ഇര
മോഡുകളംുഅരചുു്വഴിയാടതു
കുുാഫര നിയടനുുുികുുാൻുു സം
വിധാനംഏർുുഫപുുടുതുുി.
റവനയുു ഫോലീസ് ആമോ
ഗയും,തമദുുശസവുയംഭരണംതുര
ങുുിമോവിഡുടപുവർുുതുുനങുു
ളുോയി ബനുുഫപുുടുു്  ടപുവ
ർുുതുുികുുുനുുവകുപുുുകൾുുഒഴി
ഫകയുളള േറുു്സുുാപനങുുൾുു
തുറനുു്  ടപുവർുുതുുികുുുവാൻുു

പാരിലുു. ചരകുു് ഗതാഗതതുുി
നുതരസുുമുണുുാകിലുു.അവശയു
മസവനമേഖലകൾുുരാവിഫല
7മുതൽുുമവകിടുു്5വഫരയംു
ബാകുു്ഇരപാടുകൾുു രാവിഫല
10.00മുതൽുുമവകിടുു്4വഫര
യുോണ.ു ആരയുകുുാവുഅ
തിർുുതുുിയിലംു പരിസ
രടപുമദശങുുളായഫത
കുുാശിയിലംു ഫകാ
വിഡു മകസുകൾുു
വർുുദുുിചുു് വരുനുു
തിനാൽുു  ഡബി
ൾുുകളർുുഡബിൾുു
മോകുു്പരിമോ
ധന കർുുശനോ
കുുാൻുുഎലുുാഎ
സഎ്ചുു്ഒ ോ
ർുുകുുുംനിർുുമദുുശങുു
ൾുുനൽുുകി.
1. ഗവ.ഉതുുരവുടപുകാ
രമുളള മരഖകൾുു പരി
മോധിചുുമശഷംോടതുമേത
േിഴനുാടുുിൽുു നിനുുും മകരള
തുുിമലകുുുളള അനുുർുു സം
സുുാനവാഹനങുുൾുുകരതുുി
വിടുകയുളളു
2. സംസുുാനതുുിനുപുറമതുു
യകുുു് മോകുനുുവാഹനതുുി
നുഡബിൾുുകളർുുഡബിൾുുമോ
കുു്പരിമോധനയുഫരഭാഗോ
യിപികുു് മോർുുഡർുുപാസ്ന

ൽുുകംു. അങുുഫന പുറമുതു
യകുുു്മോകുനുുവാഹനങുുളു
ഫരപാസിഫനുുുസിരിയൽുുനമുു
ർ,ു വാഹനരജിസമ്ടുരഷൻുുന

മുുർുു,തീയതിസേയം,മടുഡവ
റുമരയംുകുുീനറുമരയംുവിലാ
സങുുൾുുഎനുുിവടപുമതുയകര
ജിസുുുുറിൽുു എഴുതി സുകുുി
യുകുുുനുുതിനംുടരുകുുുകൾുുതി
രിഫകവരുമുപുൾുുഅമതയാ
ടതുകുുാരാണുവാഹനതുുിലുള

ളഫതനുു് മോർുുഡർുു പാസ്
മടുോസ്ഫചകുു്ഫചയതുുഉറപുു്
വരുതുുും
3. സംസുുാനതുുിനകമുതു
യകുുു് വരുനുുഎലുുാ വാഹന
ങുുൾുുകുുുംേഞുുനിറതുുിലുള
ളമോർുുഡർുുപാസ്നൽുുകംു.
സംസുുാനതുുിനകമതുു
യകുുു്വരുനുുവാഹനങുു
ൾുുകുുും മേൽുു പറഞുു
നിബനുുനകൾുുബാധ
കോണ.ു
4.സംസുുാനതുുിന
കമുതുയകുുു്വരുനുു
എലുുാവാഹനങുുളംു
കഴുതുരുടുുിയിൽുു വ
ചുു് കിമോ.36 ഫചകുു്
ഫചയുുും. ആരയുകുുാവി
ൽുുനിനുുുംനൽുുകിയേ
ഞുുപാസ്മോകുുിയാ
ടതുകുുാരുഫര വിവരങുുൾുു
പരിമോധിയകുുുണം.േഞുു
പാസിഫനുുു സീരിയൽുു നമുുർുു
വാഹനരജിസമ്ടുരഷൻുുനമുുർുു
എഫനുുകുുിലംു വയുതയുാസമു
മുടു എനുുും തീയതി, സേ
യം, റിോർുുകുു്എനുുിവ മരഖ
ഫപുുടുതുുുനുുതിനുളള ഒരു ര
ജിസുുുുർുുകിമോ-36-ൽുുഡയുുടുുി
യിലുളള ഉമദുോഗസുുർുു സു
കുുിയുകുുും.
5. ഫറയിൽുുഫവ തുരകുുതുുിൽുു

മോകുുൽുുമോലീസിഫനുുുമോ,
ഫറയിൽുുഫവ മോലീസിഫനുുു
മോവനവകുപുു്ഉമദുോഗസുു
രുമരമോ സാനുുിധയുംആരയു
കുുാവുഡയുുടുുിയിലുളളഐഎ
സഎ്ചുു്ഒോർുു ഉറപുു് വരുതുു
ണം.
6. ഡിമവഎസപ്ിപുനലുർുു
2ദിവസതുുിഫോരികുുൽുുഈ
രജിസുുുുർുുഫവരിമഫഫചയുുുക
യംുഅതിർുുതുുിഡയുുടുുിയിലുള
ളവർുുകുു്മവണുുനിർുുമദുുശങുുൾുു
നൽുുകുകയംുഫചയുുും.
ഫോലുും റുറൽുു ജിലുുയിൽുു
മോവിഡ-ു19മോകുു്ഡൗൺുു
നിയേലംഘനവുോയിബനുു
ഫപുുടുു്243മകസുകൾുുരജിസുുുു
ർുുഫചയതു.ു253മപഫരഅറസുു്ുു
ഫചയതു.ു
222വാഹനങുുൾുുപിരിഫചുു
ടുതുുു.ഇതരസംസുുാനഫോ
ഴിലാളികളുഫര മകുുേം ഉറപുു്
വരുതുുുനുുതിനായി ഉമദുോഗ
സുുർുു കയുാമുു് സനദർുുശികുുു
നുുതിനംുഅനധികുതവാഹ
നയാടതുകൾുു നിരീകുുികുുാൻുു
വാഹനപരിമോധനകർുുശന
ോകുുാനംുജിലുുയിഫലഎലുുാഉ
മദുോഗസുുർുുകുുുംനിർുുമദുുശംന
ൽുുകിയിടുുുളളതായി  ജിലുുാ
ഫോലീസ്മേധാവിഹരിശകുു
ർുുഅറിയിചുുു.

ആര്യങ്്ാവില്ംക്ളത്്്പ്്്ഴയില്ം
പ്രതിരോധപ്രവർത്്നങ്്ൾശക്്ിപ്പ്ട്ത്്ി

ഫോലുും: ടപുാമദശിക ോധയുേ
ടപുവർുുതുുകർുുകുു്  ഫോവിഡു
ദുരിതവുോയിബനുുഫപുുടുു്ടപു
മതുയകസാമുുതുുികപാമകുുജു
നരപുുിലാകുുണഫേനുു് മകരള
മജർണലിസുു്ുുയുണിയൻഫോ
ലുുംജിലുുാമനതുതവുംആവശയു
ഫപുുടുുു.
സർകുുാർ ആശവുാസ ധന
സഹായംനൽകുകമകുുേനി
ധിയിൽുുഉൾഫപുുടുതുുുകതുര
ങുുിയആവശയുങുുൾ ഉനുുയി
ചുു്  മകരള മജർുുണലിസുു്ുു യു
ണിയൻുുഫോലുുംജിലുുകമുുിറുുി
യുഫരമനതുതവുതുുിൽുുജനടപു
തിനിധികൾകുുും ജിലുുാ ഭര
ണകുരതുുിനംുനിമവദനംന
ൽുുകി.എൻ.ഫക.മടുപേചടദുുുൻ
എംപി, എംഎൽഎോരായ
എം. നൗഷാദ,ുഎം. മുമകഷ,്
ഫോലുും ജിലുുാകലകറുുുർഅ
ബുുുൽുുനാസർുു,ജിലുുാമലബർ
ഓഫീസർ ബിനുുു എനുുിവർ
കുുാണുനിമവദനംനൽകിയ
ത.ുഎംഎൽഎോരായആർ.
രാേചടദുുുൻ,ഫക.ബി.ഗമണഷ്
കുോർഎനുുിവർകുു്അതാതു
മേഖലകമുുിറുുിയുഫരമനതുതവു
തുുിലംു നിമവദനം സേർപുുി

ചുുു.വിവിധമേഖലകമുുിറുുിക
ളുഫര മനതുതവുതുുിൽുുഓമോ
നിമോജകേണുുലതുുിഫല
എംഎൽുുഎോർുുകുുും ടപുമതുയ
കംനിമവദനങുുൾുുസേർുുപുുിചുു്
വരുനുുുണുു്.ടപുാമദശികോധയു
േടപുവർുുതുുകരുഫരടപുശനുങുു
ൾുുസർുുകുുാരിഫനുുുടശുദുുയിൽുു
എതുുിചുു് മവണുു പരിഗണന
ലഭയുോകുുുഫേനുുും ജനടപുതി
നിധികൾുുഉറപുു്നൽുുകി.
ഫകഫജയു ജിലുുാ ടപുസിഡ
നുു്ുവർഗീസ്എം. ഫോചുുുപറ
മുുിൽ,ജിലുുാ ഫസടകുടുുറി അ
ശവുിൻപഞുുാകുുരി, ജിലുുാ ടരു
ഷറർ എം. ഗിരീഷ് ബാബ,ു
സംസുുാനകമുുിറുുിയംഗംജയ
കുോർ എനുുിവരുഫര മനതു
തവുതുുിലാണുനിമവദനംനൽ
കിയതു.
സംസുുാനതുുുളുു ടപുാമദ
ശികോധയുേടപുവർതുുകർകുു്
ടപുമതുയക സാമുുതുുിക പാ
മകുുജു നരപുുിലാകുുാൻ സർ
കുുാർതയുുാറാകണഫേനുുുംഇ
തിനായി ജനടപുതിനിധികൾ
ടശുേികുുണഫേനുുുംജിലുുാമന
തുതവുംജനടപുതിനിധികമോടു
ടപുമതുയകംആവശയുഫപുുടുുു.

പുരാഗേശികമാധുയമപുരവർതുുകർകുു്പുരഗുതയക
സാമുുതുുികരാഗുകുജുനടപുുിലാകുുണം

കകരളകജര്്ണലിസ്്്്്യ്ണിയന്്വോല്്ംജില്്കമ്്ിറ്്ിയ്വടകനത്
ത്വത്്ിലജില്്ാകലക്റ്്ര്്ക്്്വകവജയ്ജില്്ാക്പെിഡന്്്്െരഗീ
െ്എം.വോച്്്പറമ്്ിലനികെദനംനല്്ക്ന്്്.

ഫോടുുാരകുുര:ഇനുുുയറിസർുുവു
ബറുുാലിയഫനുുു മകരള ഘരക
തുുിൽുുനിനുു്ഉനുുതപരിശീല
നതുുിനായി േണിപുുുരിമലകുു്
മോയ123അംഗസംഘംയാ
ടതുാേമദുുുയനാഗാലാനുുുിൽുുകുടു
ങുുിയ സംഭവം കുടംുബാംഗ
ങുുഫള ആഫക വിഷേതുുിലാ
കുുിയിരുനുുു. എനുുാൽുു അവ
ഫരടപുമതുയകഫടുരയിൻുുോർുുഗുും
ബാംഗുുുരംുതുരർുുനുു്മസനയു
ഫരവാഹനതുുിൽുു മകരളതുുി
ലുഫേതുുികുുാനംുനരപരിസവുീ
കരിചുുതായി ഫോരികുുുനുുിൽുു
സുമരഷ്എംപിഅറിയിചുുു.േ
ണിപുുുരിൽുു നിനുുും പരിശീല
നംപുർുുതുുിയാകുുിമകരളതുുി
മലകുു്േരങുുാനുളുുഒരുകുുങുു
ൾുുകുുിരയിലാണു മകടദുുും മോ
കഡുൗൺുുടപുഖയുാപിചുുത.ുഇമത
തുരർുുനു്ുയാടതുമുരങുുിയഫോ
ലീസ് സംഘഫതുു ഫോഹിേ
ബിഎസഎ്പുബറുുാലിയനിൽുു
താേസിപുുിചുുിരികുുുകയാണ.ു
മസനാംഗങുുളിൽുു ചിലരുഫര
ബനുുുകുുൾുു ഫോരികുുുനുുിൽുു

സുമരഷ് എംപിയുോയി ബ
നുുഫപുുടുുിരനുുുു.ഇമതതുരർനു്ു
അമദുുഹംമകടദുുുആഭയുനുുദരേ
ടനുുുിആേിതുഷായുോയിസം
സാരികുുുകയംുകതു്ുനൽുുകു
കയംു ഫചയതുതിഫനുുു അരി
സുുാനതുുിലാണുഅവഫരഇ
നു്ുമോഡുോർുുഗുുംഫോഹിേയി
ൽുു നിനുുുംബിോൻുുപുർുു വഴി
മോഹടുുിയിഫലതുുികുുും. തുര
ർുുനു്ുരാടതുിസഫ്പഷയുൽുുഫടുരയി
നിൽുു ബാംഗുുുരിഫലതുുികുുുക
യംുതുരർുുനുു്മസനാവാഹന
തുുിൽുു മകരളതുുിൽുു എതുുി
കുുുഫേനുുുംമകടദുുുആഭയുനുുരേ
ടനുുുാലയംഅറിയിചുുതായിഎം
പിപറഞുുു.
ഫടുരയിനിൽുു മസനാംഗങുു
ൾുുകുു് ആവശയുോയ ഭകുുണ
വംുേരുനുുുംഏർുുപുുാരാകുുിയി
ടുുുഫണുുനുുും അമദുുഹം പറ
ഞുുു.ഇവർുുകുുാവശയുോയഎ
ലുുാടകുേീകരണങുുളംുഏർുുപുുാ
രാകുുിയ മകടദുുു ആഭയുനുുര േ
ടനുുുിഅേിതുഷായകുുു്എംപി
ടപുമതുയകംനദുുിഅറിയിചുുു.

കൊഹിമയിൽകുടുങുുിയസേനാംഗങുുകെ
നാടുുികെതുുികുുാനുുനടപടിേവുീെരിചുുു

കോകഭൗെദിനക്ത്ടന്ബന്്ിച്്്െക്ന്്ിരാെെക്ദ്്നകടന്്പ
ള്്ിഔക്ദോഗിക െെതിയില പച്്ക്്റി െിത്്്കൾ നട്ന്്്.
െെീപംഭാര്യെരെ്വതിടീച്്ര.

കരുനാഗപുുളുുി:മോകുു്ഡൗ
ൺലംഘിചുു്േതുുുയബനുുനം
നരതുുിയ55മപർപിരിയിൽ.
സർകുുാർ നിശുുയിചുു ോനദ
ണുുങുുളായ25എചുു്പിഎൻ
ജിൻ, 15 േതുുുയഫോഴിലാളിക
ൾ,ഫിഷറീസിഫനുുുഅംഗീകുത
പാസുു്എനുുിവകാറുുിൽഅനു
സരികുുാഫത േതുുുയ ബനുുന
തുുിനുമോയമുനുു്വളുുങുുളി
ൽനിനുുുോണു55േതുുുയഫോ
ഴിലാളികഫളമോസുുുുൽഫോലീ
സ്നരതുുിയതിരചുുിലിനിരയി
ൽപിരിയിലായി.
ഇനുുഫലപുലർഫചുുപുതുുൻ
തുറയിൽ നിനുുും 28 േതുുുയ
ഫോഴിലാളികളുോയി നിയേ
ങുുൾ ലംഘിചുുും പാസുു് എടു
കുുാഫതയംു  േതുുുയബനുുന
തുുിനായിമോയഉണുുികുടുുൻ
എനുു വളുുഫതുു അഴിമുഖ
തുുിനുസേീപതുു്നിനുുും,രാ
വിഫല10ഓഫരേതുുുയബനുു
നംനരതുുിയംുഹാർബറിൽേ
തുുുയം വിൽകുുണഫേനുു വയുവ
സുുലംഘിചുുമേനാകംഎനുു
വളുുവംു,9േതുുുയഫോഴിലാളി
കമളയംു ഉചുുയകുുു് 2 ഓഫര
ഫോലുും തകുുമശുുരിയിൽ 18 േ
തുുുയഫോഴിലാളികമളയംുകയ
റുുിമോകുു്ഡൗൺനിയേങുുൾ
ലംഘിചുു്േതുുുയബനുുനംനര
തുുിയഫസനുു്ുആനുുുണിവളുു
മതുുയുോണുമോസുുുുൽഫോ
ലീസിഫനുുുതിരചുുിലിനിഫരപിരി
കുരിയത.ുഇവർഫകുുതിമരമോ
കുു്ഡൗൺനിയേങുുൾലംഘി
ചുുതിഫനതിമരമകഫസടുതുുു.
അമോഫൊപുും വളുുങുുൾ
പിരിഫചുുടുകുുുകയംു മകുുേനി

ധിറദുുാകുുുകയംുഫചയുുുഫേനുു്
ഫോലീസ് അറിയിചുുു. സിറുുി
ഫോലീസ്കമുുീഷണർറുുി.നാ
രായണഫനുുു നിർമദുുശേനുസ
രിചുു് രുപികരിചുു ടപുമതുയക
സക്വുാഡാണുഇവഫരപിരികു
രിയതു.മോസുുുുൽഫോലീസ്സ
ർകുുിൾഇൻസഫ്പകുുർഎസ.്
ഷരീഫ,ു സബു ഇൻസഫ്പകുുർ

എ.നാസർകുടുുി,സിഭുവനദാ
സ,്അബുുുൾേജിദ,ുസജയൻ,
എ.മോയി,ഉണുുുണുുിമോേസ,്
ഹരികുോർഎനുുിവരുഫരമന
തയുതുുിലാണു തിരചുുിൽ നര
തുുിയതു വരംു ദിവസങുുളി
ലംുതിരചുുിൽശകുുോകുുുഫേ
നുു്മോസുുുുൽഫോലീസ്അറി
യിചുുു.

ലോക്ഡൗൺലംഘിച്്്മത്്്യബന്്നം
നടത്്ിെ55ലപർപിടിെില

കോക്്്ഡൗൺലംഘിച്്്െത്്്യബന്്നംനടത്്ികോസ്്്്ലവൊ
ലീെ്പിടിക്ടിയമ്ന്്്െള്്ങ്്ൾ.

ചെറ്മത്്്യങ്്ള്മാചെത്്ിെ
വള്്ംപിടിക്ടി
കരുനാഗപുുളുുി:അ
നധികുതേതുുുയബ
നുുനംനരതുുിഫച
റുേതുുുയങുുളുോയി
എതുുിയവളുുംഫി
ഷറീസ,്  േമറൻ
എൻമൊഴസുഫ്േ
നു്ുുവിഭാഗംനരതുുി
യപരിമോധനയി
ൽകസുുുുഡിയിഫലടു
തുുു.  കരുനാഗപ
ളുുിസവുമദശിഅനീ
ഷ്എനുുയാളുഫരഉ
രേസുുതയിലുളുു
മേനാകഫേനുു വ
ളുുോണുപിരിയിലാ
യത.ു മോകു്ുഡൗ
ൺ ആയതിനാൽ
കരലിൽ മോകാ
ഫതഇരുനുു32അ
രിവഫരയുളുുമോ
ടുുുകളംു25എചു്ുപി
വഫരയുളുു വളുു
ങുുളംുതികുുൾമുത
ലാണു കരലിൽ
മോകാൻസർകുുാ
ർ അനുവദിചുുത.ു
നിയേവിരുദുുോ
യിഫചറുേതുുുയങുു
ഫള പിരികുടുനുു യാനങുുൾ
ഫകുുതിഫരശകുുോയനിയേന
രപരികൾസവുീകരികുുുഫേനു്ുഫി
ഷറീസ്ഫഡപയുുടുുിഡയറകുുർഗീ
താകുോരിഅറിയിചുുു.പിരിഫചുു
ടുതുുവളുുതുുിനു10000രുപ
പിഴഈരാകുുി.
േമറൻഎൻമൊഴുസ്ഫേനു്ുു
വിഭാഗംകരവുകൾ,തുരുതുുു
കൾമകടദുുുീകരിചുുുനരതുുിയപ
രിമോധനയിൽനീണുുകരഫച
റുപുഷപ്ം യാഡിനു സേീപം
അനധികുത േൽസയു വിപണ
തുുിനുവനുുമുനു്ുആമപുുഓമടുു
റികുുകൾ േമറൻഎൻമൊ
ഴസുന്ു്ുു പിരിഫചുുടുതു്ു ചവറ
ഫോലീസ്മസുുുുഷനിൽമകോ
റി.ആമടുുറികുുയുഫരമടുഡവ
ർോർഫകുുതിഫരഎപുുിഫഡേികു

ആകറുു്ുടപുകാരംനിയേനരപരി
കൾസവുീകരികുുുഫേനു്ുഅധി
കുധർഅറിയിചുുു.വരംുദിവസ
ങുുളിലംുകരലിലംുകരവുകളി
ലംുകർശനോയപരിമോധന
തുരരുഫേനു്ു േമറൻ എൻ
മൊഴസുഫ്േനു്ുു ഫോലീസ് സു
ടപുണു്ുകിമോർകുോർഅറി
യിചുുു.പരിമോധനയിൽനീണുു
കരഫിഷറീസ്അസി.ഡയറകുു
ർനൗഷർഖാൻ,േമറൻഎ
ൻമൊഴസുഫ്േനു്ുുസർകുുിൾഇ
ൻസഫ്പകുുർ എസ.് എസ.്
മബജ,ുസബു്ുഇൻസഫ്പകുുർ
എ. എസ.് സുമേഷ,് എഎ
സഐ്മോസ,്സിപിഒോരായ
മോജൻ,മൊേി,ആനുുുണി,മല
ഫുഗാർഡുആൽബർടു്ുഎനുുിവ
ർപഫകുുടുതുുു.

ഭൗമദിനത്്ില്്ഭ്മിയെപച്്
പ്തപ്്ിക്്ാന്്സിപിഎംക്യാമ്്െിന

സൗജനുയമാസ്കു
വിതരണംനെയുതു
ഫവളുുറര:സിപിഐപാറശുുാല
േണുുലംകമുുിറുുിയുഫരആഭിമു
ഖയുതുുിൽആനാവുർടബുാഞുു്
കമുുിറുുിയംു എഐമവഎഫു
യുണിറുു് കമുുിറുുിയംു സംയു
കുുോയി കുനുുതുുുകാൽ പ
ഞുുായതുുിഫലആനാവുർവാ
ർഡിൽനരതുുിയസൗജനയുോ
സക്ുവിതരണംേണുുലംഫസ
ടകുടുുറിസി.സുദുുമരശൻനായ
ർഉതുഘാരനംഫചയതു.ു
മോകുുൽകമുുിറുുിഫസടകുടുുറി
ആനാവുർ േണികണഠുൻ,
മോകുുൽ കമുുിറുുിയംഗങുുൾ
ടബുാഞു്ുഫസടകുടുുറിഫേമുുർോർ
തുരങുുിയവർപഫകുുടുതുുു.

ഗോമിഗോമരുനുു്
വിതരണം
ഫവളുുറര:ഫകാവിഡു19പശുുാ
തുുലതുുിൽജനങുുൾകുു്മോ
ഗടപുതിമോധമശഷിവർദുുിപുുി
കുുുകഫയനുു ലകുുുയമുതുഫര
ഫനയുുാർഡാംഫപരംുകുളങുുര
ടഭുീഭടദു  എൻഎസഎ്സ് കര
മോഗതുുിഫനുുുയംുമകടദുുുസർ
കുുാർആയുഷ്േടനുുുാലയതുുി
ഫനുുുയംുആഭിമുഖയുതുുിൽ ഇ
ൻസുുുുിറുുുയുടുു്ഓഫുമോേിമോപുു
തി മകരളയുഫര സഹകരണ
മതുുഫരമോേിമോടപുതിമോ
ധേരുനുുുകൾകളുുികുുാടുടഗുാ
േപഞുുായതുുിഫലമുഴുവൻവീ
ടുകളിലംുവിതരണംഫചയതു.ു
മോ.ലകു്ുേി,മോ.അേല,ക
രമോഗംഫസടകുടുുറിസുമരഷ,്
ടപുസിഡനുു്ു തകുുപുുൻപിളുു,
മോ. ഫസടകുടുുറി മോപാലകു
ഷണ്ൻ എനുുിവരുഫര മനതു
തവുതുുിലാണു േരുനുുുവിതര
ണംനരതുുിയത.ു

ഫിഷറീെ്,െവറനഎനകോഴ്െ്വെന്്്്പി
ടിക്ടിയ വെറ് െത്്്യങ്്ള്ൊയി െന്് െ
ള്്ം.

തിരുവനനുുപുരം:രകുുദാനം
നൽുുകി ോതുകയായി സം
സുുാനയുവജനമകുുേമോ
ർുുഡ.ുഇനുുഫലരാവിഫല
തിരുവനനുുപുരം ടശുീ 
ചിടതു ഫേഡികുുൽുു ഫസ
നുുുറിൽുുനരനുുരകുുദാന
തുുിഫനുുുഉദഘുാരനംയു
വജന മകുുേ മോർുുഡു
മവസ്ഫചയർുുോൻുുപി.
ബിജുരകുുംദാനംഫച
യതുുനിർുുവഹിചുുു.
മോകുു്ഡൗൺുുകാര
ണം രകുുംആവശയുമു
ളുു മോഗികൾുു വിഷേ
തുുിലായഘടുുതുുിലാണു
ഇതുുരഫൊരു സനുുദുു
ടപുവർുുതുുനവുോയിയു
വജന മകുുേ മോർുുഡു
രംഗഫതുുതുുിയത.ു
രകുുദാനതുുിനു സ

നുുദുുരായയുവാകുുളുഫരപടുുി
കജിലുുതിരിചുു്അതാതുകല
കറുുുർുുോർുുകുു് നൽുുകികുുഴി
ഞുുു.സംസുുാനഫുതുടുുാഫക
1261 മപരാണുപടുുികയിൽുു ഉ
ൾുുഫപുുടുുത.ു
ആദയുദിനതുുിൽുുതിരുവന
നുുപുരം ജിലുുയിൽുു ോടതും 22
മപരാണുരകുുദാനംനൽുുകിയ
ത.ുഇമോഫൊപുുംമോവിഡു19
ടപുതിമോധ ടപുവർുുതുുനങുുളി
ലംു മോർുുഡുഅംഗങുുൾുു പ
ഫകുുടുകുുുനുുുണു്ു.
മോകുു് ഡൗൺുു കാരണം
പുറതുുിറങുുാൻുു ബുദുുിമുടുുു
നുുവർുുകുു്േരുനുുുംേറുു്അതയുാ
വശയുസാധനങുുളംുവാങുുിന
ൽുുകുകനുുതിനായി നിരവധി
യുതുു് മോളണുുിയർുുോരാണു
സംസുുാനതുു് സജീവോയി
ടപുവർുുതുുനരംഗതുുുളുുത.ു

രക്്ദാനംചെയത്്
യ്വജനകഷ്്മകോര്്ഡ്

തിര്െനന്്പ്രംക്ശീെിക്തവെഡിക്്ല്്വെന്്്റില്്യ്െജനക്ഷ്െകോ
ര്്ഡ്വെെ്വെയര്്ൊന്്പി.ബിജ്രക്്ംദാനംവെയ്ത്നിര്്െഹിക്്്ന്്്.

വെളളറടനടന്് ക്യാമ്്യിന്്ഏര്യാവെക്കട്്റിഡി.വക.ശശി
ഉദ്ഘാടനംവെയ്്്ന്്്.

ഫവളുുറര:ഭൗേദിനതുുിൽുുഭുേി
ഫയ പചുു പുതപുുികുുാൻുു വീടുുി
ലംുനാടുുിലംുപചുുകുുറിഎനുു
മുടദുാവാകയുമുതുഫര  സിപി
എം ഫവളളറര ഏരയുാ കമുുറുുി
ആരംഭിചുുകയുാമുുയിൻുുഏരയുാ
ഫസടകുടുുറിഡി. ഫക.ശശിപാ
ർുുടുുി ഓഫീസിനുമുനുുിൽുു ചചുു
കുുറിഫചരിനടുുുഫോണു്ുഉദഘുാ
രനം ഫചയതു.ു വി. സനാതന
ൻുു,രി.എൽുുരാജ,ുപി.ഫക.മബ
ബി,നളിനകുോർുു,സുമരഷ്കു
ോർുുതുരങുുിയവർുുസംബനുുി
ചുുു. ഒറുുമശഖരേംഗലം മോകുു
ൽുുകമുുറുുിആരംഭിചുുഹരിതഅ
ടുകുുളമുതുടുു സേടഗുപദുുതി
മോകുുൽുുകമുുറുുിഫസടകുടുുറിച
ടദുുുബാബു ഉദഘുാരനം ഫച
യതു.ുകിളിയുർുുമോകുുൽുുകമുു
റുുിപഞുുാകുഴിയിൽുുനരതുുിയ
പചുുകുുറിനരൽുുമോകുുൽുുകമുു
റുുിഫസടകുടുുറിപനചുുമുടുഉദയ
ൻുുനിർുുവുുഹിചുുു.ഫവളുുറരമോ
കുുൽുുകമുുറുുിആനപുുാറയിലംു
കുനുുതുുുകാൽുുമോകുുൽുുകമുു
റുുി മോടുുുമുകുണതുുും നര
തുുിയ കയുാമുുയിൻ ഏരിയാ

ഫസടകുടുുറിഡി.ഫക.ശശിഉതു
ഘാരനനം ഫചയതു.ു ഏരിയാ
കുുമുുറുുിഅംഗങുുളായജി.കു
ോർുു,വി.എസ.്ഉദയൻുുതുരങുുി
യവർുുസംബനുുിചുുു.

ഫനയുുാറുുിൻകര:ഫനയുുാറുുിൻക
രനഗരസഭവിജയടപുദോയിന
രതുുി വരുനുു ജനകീയഅടു
കുുളയകുുു്ഫനയുുാറുുിൻകരഅ
മടുോമോർടുുികൾചുുർസഹകര
ണസംഘംപചുുകുുറികൾഉൾ
ഫപുുഫരയുളുുഭകുുുയസാധനങുു
ൾമകോറി. ഫനയുുാറുുിൻകര
ഗവൺഫേനുു്ുമോയസു്ഹയർ
ഫസകുുനുുുറിസക്ുൾഅകുുണ
തുുിൽടപുവർതുുികുുുനുുസമു
ഹഅടുകുുളയകുുുുളുുസാധന
ങുുൾസംഘം ടപുസിഡനുു്ുവി. 
എസ.്സജീവകുുോർനഗരസഭ
ഫചയർമപഴസുൺഡബുുുയ.ുആ
ർ.ഹീബയകുു്ുമകോറി.

ഗോർടുുികൾചുുറൽ
സംഘതുുിനുുു
സഹായഹസ്തം

ബഹുമതി
യുഎസ്ടിഗുലുബലിനു
തിരുവനനുുപുരം:  ഡിജിറുുൽ
ടരുാൻസഫ്ൊർമേഷൻ ഫൊ
ലയുുഷൻസ് കമുുനിയായ യു
എസ്രി മലുുബലിനു2020ഫല
ഫബസുു്ുു ഇഫുനുമവഷൻ ഇൻ
ആർരിഫിഷയുൽഇനുുുലിജൻസ്
പുരസക്ാരംലഭിചുുു.
സമുഹഫതുുഏറുുവുേധികം
സവുാധീനികുുുനുു നുതനോയ
ആർടുുിഫിഷയുൽഇനുുുലിജൻസ്
േികവിനു മേമടുോ മൊഫറുുു്
നൽകിവരുനുുഅംഗീകാരോ
ണിത.ുസാമകുുതിക രംഗഫതുു
േികവിനുതുരർചുുയായവർഷ
ങുുളിൽനിരവധിപുരസക്ാര
ങുുളാണുകമുുനിഫയമതരിവരു
നുുത.ു
സാമുഹയുജീവിതതുുിൽനി
ർണായകസവുാധീനമുണുുാകുുു
നുുഎഐഅപുുിമകുുഷനുക
ൾ വികസിപുുിചുു,  മേമടുോ
മൊഫറുുുിഫനുുുഉപമോകുുാകുു
മോപകുുാളികമോആയസുുാ
പനങുുളാണു ആർടുുിഫിഷയുൽ
ഇനുുുലിജൻസ് അവാർഡസു്
2.0വിൽ േതുുരിചുുത.ു  മോക
ഫതുു മുഴുവൻ ഉപമോകുുാ
കുുൾകുുുംടപുമോജനടപുദോയ
സാമകുുതികവിദയുകൾവികസി
പുുിഫചുുടുകുുുനുുതിൽ എണുുേറുു
മനടുുങുുൾമകവരികുുാൻക
മുുനികുുാഫയനുു് യുഎസര്ി
മലുുബൽചീഫുഎകസുികയുുടുുീ
വു ഓഫീസർ കുഷണ്സുധീ
ടദുുു.
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വാട്്ർടാങ്്ിൽമ്ളക്കോടി
െലക്്ിയതായിരരാതി
കോട്ങ്്ല്്്ര:വാട്്രടാങ്്ിലമ്ളക്കോടിെലക്്ിയതായിപരാ
തി.എറിയാട്പച്്ായത്്ിലപതികോന്്ാംവാരഡിലതാമസി
ക്്്ന്്താണിക്്പ്്ിള്്ിറിയാസിക്്്വീട്്ികലക്ടികവള്്ടാങ്്ിലാ
ണ്െഴിഞ്്േിവസംസാമ്ൈയ്വിര്ദ്്രമ്ളക്കോടിെലക്്ിയ
ത.്റിയാസം്ക്ടം്ബവം്ഭാരയ്ാമാതാവിന്സ്ഖമില്്ാത്്തികന
ത്ടരന്്്ഭാരയ്വീട്്ിലരോയിര്ന്്സമയത്്ാണ്സംഭവംനടന്്ി
രിക്്്ന്്ത.്ഇന്്കലവീട്്ികലത്്ിയരശഷംമെനകപപ്്ിലനിന്്്
നെയ്്്ംൊലം്െഴ്െിയരപ്്ളനീറ്്ലഅന്േവകപ്്ട്്്.ത്ടരന്്്
ള്്അരന്വഷണത്്ിലാണ്ടാങ്്ിലമ്ളക്കോടിവിതറിയതായി
െകണ്്ത്്ിയത.്സംഭവകത്് പറ്്ി കോട്ങ്്ല്്്ര കപാലീസ്അ
രന്വഷണംആരംഭിച്്്.രോൺപഗ്സ്രല്്ക്്്പപ്സിഡ്്്്പി.കെ.
ഷംസ്ദ്്ീന,ഡി.സി.സി.കസപെ്ട്്റിപി.എച്്്.മരൈഷ്,മണ്്ലംപപ്
സിഡ്്്്പി.പി.രോൺ,സിപെ്ട്്റിപി.എം.കഷഫീര,യ്ത്്്രോൺ
പഗ്സ്നിരോജെമണ്്ലംപപ്സിഡ്്്്പി.എ.മനാഫ,്പി.എസ.്മ
ണിലാലഎന്്ിവരസംഭവസ്്ലംസന്്രശിച്്്.വിശേമായഅ
രന്വഷണംനടത്്ിഇത്്രംനീചപപ്വരത്്ിനടത്്ിയവകരെ
കണ്്ത്്ിശിക്്ിക്്ണകമന്്്രോൺപഗ്സ്ആവശയ്കപ്്ട്്്.

മാള:പരന്്ാട്്്ക്ന്്ിലാണ്ജലനിധിനാല്ക്ടം്ബങ്്ള്കടതല
വിധിയായിമാറിയിരിക്്്ന്്ത.്ഈസവ്ൊരയ്രോഡിലജലനിധി
യ്കടനപപ്്്കോട്്ികവള്്ംരോൊനത്ടങ്്ിയിട്്്ഒര്മാസംെ
ഴിഞ്്്.ഈെട്ത്്രവനലിലം്ആയിരെണക്്ിന്ലിറ്്രകവള്്ം
ഇങ്്കനപാഴായി രോകയങ്്ിലം് ജലനിധിഅധിക്തരതിരി
ഞ്്്രോക്്ിയിട്്ികല്്ന്്്സമീപവാസിെളപറയ്ന്്്.നപപ്്ില
കവള്്ംവന്്ാലഈസവ്ൊരയ്രോഡില്കടനടക്്ാനരോലം്
സാധിക്്ാത്്അവസ്്യാകണന്്്നാട്്്ൊരച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.നിര
വധിതവണവിളിച്്്പരാതിപറക്ഞ്ങ്്ിലം്തിരിഞ്്്രോക്്ാ
ത്്അധിക്തരഇരപ്്ളവിളിച്്ാലരോണം്എട്ക്്്ന്്ികല്്
ന്്്ഇവരപറഞ്്്.

െരനാട്്്ക്ന്്ിൽ ജലനിധിയ്കട വെപ്്് കൊട്്ി ൊഴാക്ന്്
കവള്്ം

ജലനിധിതലവിധിയാക്ന്്്

ഇരിങ്്ാലക്്്ട: കെവിഡ-് 19
വയ്ാപനം രനരിട്ന്്തിനായി
മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്കടദ്രിതാശവ്ാസ
നിധിയിരലക്്്പ്മംഗലംസര
വീസ് സൈെരണ ബാങ്്്
11,03382ര്പനലെി.ബാങ്്്
വിൈിതവം്,ജീവനക്്ാര്കടഒ
ര്മാസകത്്ശമ്്ളവം്,അംഗ
ങ്്ള്കട അലവനസം് പപ്സി
ഡ്്്ിക്്്ഒര്മാസകത്്ഓണ
രററിയവം്ഇതില്ളകപ്്ട്ന്്്.
ബാങ്്് പപ്സിഡ്്്് പി.രോപി
നാഥനമ്ക്ന്്പ്രംഅസിസ്്്്
്്്് രജിസപ്ട്ാരഎം.സി.അജി
ത്്ിന് ധനസൈായ ത്െക്്്
ള്്കചക്്്നെമാറി.െല്്ംക്
ന്്്സരവീസ്സൈെരണബാ
ങ്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്കടദ്രിതാശവ്ാ
സനിധിയിരലക്്്15,00,330ര്
പ നെമാറി. അംഗങ്്ള്കട
സിറ്്ിങ്ഫീ,പപ്സിഡ്്്ിക്്്ഓ
ണരററിയം, ബാങ്്്, നീതി കമ
ഡിക്്ലസ,് രോക്്നട്്് രോം
കപ്്കസ്്എന്്ിവയികലജീവന
വനക്്ാര്കട ഒര് മാസക്ത്
രവതനംഉളകപ്്കടയാണ്ഈ
ത്െ.ബാങ്്്പപ്സിഡ്്്്യ.്പപ്
േീപ്രമരോനധനസൈായത്
െക്്്ള്് കചക്്് മ്ക്ന്്പ്രം

അസിസ്്്്്്്് രജിസപ്ട്ാരക്്്ന
ലെി.ൊറളംസരവിസ്സൈ
െരണബാങ്്് 21,46,100ര്പ
മ്ഖയ്മപത്്്ിയ്കട ദ്രിതാശവ്ാ
സനിധിയിരലക്്്നലെി.ബാ
ങ്്് വിൈിതം 15,00,000 ര്പ
യം്, ജിവനക്്ാര്ട വിൈിതം
624500ര്പയം്,ഭരണസമി
തി അംഗങ്്ള്കട വിൈിതം
21600 ര്പയം് രചരത്്ാണ്
21.46ലക്്ംര്പസവ്ര്പിച്്ത.്
ൊറളംസരവീസ്സൈെരണ
ബാങ്്് പപ്സിഡ്്്് കെ.എസ.്
ബാബ്മ്െന്്പ്രംസൈെര
ണസംഘം:അസി.രജിസപ്ട്ാര
എം.സി. അജിത്്ിന് കചക്്്
നെമാറി.െര്വന്്്ര സരവീ
സ്സൈെരണബാങ്്് ജീവന
ക്്ാര്കടഒര്മാസക്ത്ശമ്്
ളവം്ഭരണസമിതിഅംഗങ്്
ള്കടസിറ്്ിങ്്്ഫിസം് പപ്സി
ഡ്്്ിക്്്ഓണരററിയവം്ബാ
ങ്്് വിൈിതവം് രചരത്്്
29,36,589 ര്പമ്ഖയ്മപത്്്ിയ്
കടദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിരല
ക്്് നലെി. പപ്സിഡ്്്് കെ.
കെ.േിവാെരന മ്ക്ന്്പ്രം
അസിസ്്്്്്്്രജിസപ്ട്ാരക്്്കച
ക്്്നെമാറി.

ദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിലലക്്്ധനസഹായംകൈമാറി

മ്ഖ്യമന്ത്്ിയ്കട ദ്രിതാശ്വാസ നിധിയിദലക്്് കല്്ംക്ന്്്
സഹകരണ ബാങ്്് വിഹിതം ന്െസിഡ്്്് യ്.ന്െേീപ് ദമദോൻ
വകമാറ്ന്്്.

മാള: രോെ ഭൗമേിനര്ത്ടന്ബന്്ിച്്് ഡി
നവഎഫ്ഐക്ഴ്രരമഖലെമ്്ിറ്്ിയ്കടരന
ത്തവ്ത്്ിലഎരവത്്്രിലഒരരക്്രസ്്ലത്്്
വിവിധയിനംപച്്ക്്റിക്ഷിക്്്ത്ടക്്മായി.
സിപിഎം. ക്ഴ്ര രോക്്ല െമ്്ിറ്്ിയംഗവം്

ഡിനവഎഫഐ്.മാളരല്്ക്്്കസപെ്ട്്റിരയറ്്്
അംഗവ്മായ രോബിൊച്്പ്്ിള്്ി ഉദഘ്ാടനം
നിരവൈിച്്്.ക്ഴ്രരമഖലപപ്സിഡ്്്്വിലസ
ന,നിധിനഎ.കെ.,അക്്യ,ബിബിനവരഗീ
സ,്എന്്ിവരരനത്തവ്ംനലെി.

െച്്ക്്റിക്ഷിക്്്ത്ടക്്ം
ഡിവവഎഫഐ്ക്ഴ്ർദമഖലകമ്്ിറ്്ിയ്കടദനത്തവ്ത്്ിൽെച്്ക്്റിക്ഷിക്്്ത്ടക്്മായദപ്്ൾ

എര്മകപ്്ട്്ി:ചിറമരനങ്്ാട്കനല്്ിക്്്ന്്ില12വയസ്ൊരകനമ
രേിച്്തായ്ള്്പരാതിയിലപപ്രേശവാസിയായമനാഫികനതിരര
കോലീസ്രെകസട്ത്്്.ഇയാള്കടഅയലവാസിയായപാറരമല
റഷീദ്ആയിഷയ്കടേമ്്തിെള്കടമെനജാസിംഅരഷാേിനാ
ണ്മരേനരമറ്്ത.്ഒരാഴച്മ്മ്്്ആയിഷയം്മനാഫം്തമ്്ിലനപ
പ്്ിലനിന്്്കവള്്ംപിടിക്്്ന്്ൊരയ്കത്്കൊല്്ിവഴക്്്നടന്്ി
ര്ന്്്.ഇതിക്്്നവരാഗയ്ത്്ിലാണ്മനാഫ്മെകനമരേിച്്കതന്്്
ആയിഷകപാലീസിലകോട്ത്്കോഴിയിലപറയ്ന്്്.െഴിഞ്്
േിവസംരാപത്ിയിലകനല്്ിക്്്ന്്്കയത്്ീംഖാനയ്കടപ്റെിരല
ക്്്ക്ട്്ികയബലമായിപിടച്്്കോണ്്്രോയിെഴ്ത്്ിലക്ത്്ി
പിടിച്്്മ്ഖത്്്മരേിക്്്െയം്താകഴവീണക്ട്്ികയചവിട്്്െയം്
നെെളപിടിച്്്തിരിച്്തായം്കോഴിനലെിയിട്്്ണ്്്.പരുരക്്റ്്
ക്ട്്ികയക്ന്്ംക്ളംതാല്ക്്്ആശ്പപത്ിയിലപപ്രവശിപ്്ിച്്്ചി
െിത്്രതടി.ആയിഷയ്കടപരാതിയ്കടഅടിസ്്ാനത്്ിലാണ്
കപാലീസ്രെകസട്ത്്്അരന്വഷണംആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

ക്ട്്ികയമർദിച്്പ്രശദേവാസിക്ക്തിശരശെസ്
െര്ദ്ക്റ്്ജാസിംഅർഷാദ്

അടാട്്്ൊടത്്്യന്ത്്കൊയ്ത്നിടയിൽകനൽമണിഭക്്ിക്്ാൻദേശാടനക്്ിളികൾെറന്്ിറങ്്്ന്്്-കെ.കെ.നജീബ്

ചാലക്്്ടി:കോരോണരോഗ
ഭീതിപ്രണമായി ഒഴിയാത്്
സാൈചരയ്ത്്ില്് ജാപഗ്ത െ
ര്്ശനമായിത്ടരണകമന്്ബി.
ഡി. രേവസിഎംഎല്്എവാ
ര്്ത്് സരമ്്ളനത്്ില്് അഭി
പപ്ായകപ്്ട്്്. ആവശയ്മില്്ാ
കത്്പ്റത്്ിറങ്്ര്കതന്്്ം,
സാമ്ൈിെ അെലം പാലിച്്്
കോണ്്്,മാസ്ക്്്ധരിച്്്,നെ
െള്് െഴ്െിയം് ഇതികന പപ്
തിരോധിക്്ാം. നിരോജെ മ
ണ്്ലത്്ില്്പപ്വാസിെള്കട

തിരിച്്്വരവ്മായിബന്്കപ്്
ട്്്നിരീക്്ണത്്ില്്െഴിയ്ന്്
തടക്്മ്ള്്ൊരയ്ങ്്ള്്ക്്്രവ
ണ്്ഒര്ക്്ങ്്ളം്പ്ര്്ത്്ിയാ
ക്്ികോണ്്ിരിക്്്െയാണ.്ഇ
തിനായി സവ്ൊരയ് രമഖലയി
കലആശ്പപത്ിെള്കടസൈെ
െണവം്ഉറപ്്ാക്്്ം.നിരോജ
െമണ്്ലത്്ില്്ഇരപ്്ള്്67
രപര്് മാപത്മാണ് നിരീക്്ണ
ത്്ില്ള്്ത.്കോരോണസ്്ി
രീെരിച്്വകരചിെിത്്ക്്്െ
യം്മറ്്്ംകചയത്രോകറ്്്ര്്മാ

രടക്്മാണ്ഇത.്ആശ്പപത്ി
യികല ജീവനക്്ാര്കട നിരീ
ക്്ണൊലാവധിഅവസാനി
ച്്തായിആശ്പപത്ിസ്പപ്ണ്്്
രോ.എന്്.എ.ഷീജപറഞ്്്.
അതിര്്ത്്ിരോട്രചര്്ന്്്ള്്
വാല്്പ്്ാറയില്് കോരോണ
സ്്ിരീെരിച്്തിനാല്് മലക്്
പ്്ാറയില്്ജാപഗ്തശക്്മാക്്ി
യിരിക്്്െയാണ.്നഗരസഭയി
കല എല്്ാ പച്്ായത്്്െളി
ലം് നഗരസഭയിലം് സമ്ൈ
അട്ക്്്ളനല്്രീതിയില്്പപ്വ

ര്്ത്്ിച്്്വര്ന്്്.രോടരശ്്രി
പച്്ായത്്ില്് രണ്്്സമ്ൈ
അട്ക്്ളയാണ് പപ്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്ത.്ആയിരത്്ിയഞ്്്റ്
രപര്്ക്്ാണ് ഇത് വഴി ഭക്്
ണംനല്്ക്ന്്ത.്കതര്വില്്
െഴിഞ്്ിര്ന്്നാല്്പ്്ത്്ിനാ
ല് രപര്്ക്്് താമസവം്, ഭക്്
ണവ്കോര്ക്്ി. നാലായിര
ത്്ിയഞ്്്റ്അതിഥികോഴി
ലാളിെള്് മണ്്ലത്്ില്ള്്
ത്്ായിട്്ാണ് െണക്്്. അവ
ര്്ക്്്രവണ്്എല്്്സൗെരയ്ങ്്

ളം് ഒര്ക്്്െയം് രലബര്് വ
ക്പ്്്വഴിഇവര്്ക്്്െിറ്്്െളം്
എത്്ിച്്് നല്്െി.ആേിവാസി
രമഖലയിലം് എല്്ാ ൊരയ്ങ്്
ള്്ക്്്ംമ്ത്്ിയപരിഗണനയാ
ണ് നല്്െിയത.്താല്ക്്്ആ
ശ്പപത്ിയില്് ഇരപ്്ള്് പതി
നാല്രപര്്നിരീക്്ണത്്ില്
ണ്്്. സംസ്്ാന ജില്് അതി
ര്്ത്്ിെള്്ഉള്്തിനാല്്ക്ട്
തല്്െര്തല്്ആവശയ്മാകണ
ന്്്ംഎംഎല്്എബി.ഡി.രേവ
സിപറഞ്്്.

ചാലക്്്ടിയിൽജാഗ്രത
കർശനമായിത്ടര്ം

ചാലക്്്ടി:കോരോണകയന്്
മൈാമാരികക്്തിരര അതിജീ
വനത്്ിക്്്ശില്്പ്്കോര്ക്്ി
കോരട്്ികപാലീസ.്ജനങ്്കള
രോധവതക്്്രിക്്്വാനായി
ട്്ാണ്ഇത്്രകോര്ശില്്പ്്ം
കോരട്്ി ജംഗഷ്നില്് കപാലീ
സ് തീര്്ത്്ിരിക്്്ന്്ത.് ഒര്
നെയില്്സാനിനറ്്സറം്മ
റ്നെയില്്കോരോണയ്മാ
ണ് ഉള്്ത.് മന്ഷയ്കന പിടി
ക്ടാകോര്ങ്്്ന്് മൈമാരി
കയപപ്തിരോധിച്്്രക്്രനട്
കമന്്സരന്്ശമാണ്ഇതില്
കട ലക്്്യമ്ട്ന്്ത.്കോരോ
ണകയനമ്്ള്്ഒക്ത്ര്മിച്്്
അതിജീവിക്്്കമന്് ആത്്
വിശവ്ാസം ജനങ്്ള്്ക്്് ന
ല്്ക്വാനാണ് അതിജീവന
ത്്ിക്്്ശില്്പ്്ംഒര്ക്്ിയത.്
ഭയപ്്രടണ്് ജാപഗ്തയാണ് ന
മ്്ള്്ക്്ാവശയ്കമന്്് ജനങ്്
കളഓരമിപ്്ിക്്്െയാണ.്രോ
ക്്്ഡൗണിക്്്ഇളവ്െളില്്
നമ്്ള്്ക്ട്തല്്സവ്ാപത്്്തയ്ം
എട്ക്്ാകത ജാപഗ്ത പ്ല
ര്്ത്്ണകമന്്്ം, പ്റത്്ിറ
ങ്്്ര്പ്ള്് മാസക്് നിര്്ബ
ന്്മായിധരിക്്്െ,നെഇട
ക്്്െഴ്ക്്്െ,സാനിനറ്്സര്്
ഉപരോഗിക്്്െത്ടങ്്ിയസ
രന്്ശം ജനങ്്ളിരലകക്്ത്്ി
ക്്്വാനാണ് ത്ശ്ര്് ജില്്ാ

കപാലീസിക്്്അന്മതിരോ
കടസംസ്്ാനത്്്തകന്്ആ
േയ്മായിട്്ാണ് മൈാമാരികക്്
തിരരരോധവതക്്്രണത്്ി
നായി മൈാശില്്പ്്ം ഒര്ക്്ി
യിരിക്്്ന്്ത.്കോരട്്ിഎസ.്
എച്്്ഒബി.കെ.അര്ണിക്്്

താണ് ഈ ആശയം. കോട്
ങ്്ല്്്ര്്സവ്രേശിസ്ബികോ
പ്്ം,സന്പ്വി.ആര്്.പ്രംച
പന്്്രശഖരന്് എന്്ിവര്് രച
ര്്ന്്ാണ്ക്റഞ്് േിവസങ്്
ള്്കോണ്്്ശില്്പ്്ംഉണ്്ാക്്ി
യത.്

അതിജീവനത്്ിന്്്ശില്്പ്്നൊര്ക്്ി
നൊരട്്ിനൊലീസ്

കൊരട്്ികൊലീസ്നിർമിച്്അതിജീവനത്്ിക്്്ശിൽപ്്ം

ചാരായം
നിർമിക്്്ന്്തിനികട
രണ്്്ശരർഅറസ്്്്ിൽ
വടക്്ാരച്്രി:വാറ്്്ചാരായം
നിരമിക്്്ന്്തിനികടരണ്്്രപ
കരഎകന്സസ്സംഘംഅറ
സ്്്്്കചയത്.്ആറര്ങ്ട്്്െര,
െട്െരശരി,തളിഭാഗങ്്ളില
നടത്്ിയകറയഡ്ിലആളതാ
മസമില്്ാത്് വീടിക്്്പ്റക്
വശത്്്236ലിറ്്രവാഷം്,വാ
റ്്്പെരണങ്്ള്മായിചാരായം
നിരമിക്്്ന്്തിനികടയാണ്പ
ള്്ം കോറ്്മ്്ത്്്ര കതക്്ന
രചരിരഞജ്ിത്്്(38)തളി-ൈാ
ജയ്ാരപ്്ടിക്റിച്്ാമയിലറഫീ
ഖ്(ബ്ഡ്-32)എന്്ിവരഅ
റസ്്്്ിലായത.്എകന്സസ്സര
ക്്ിളഇനസക്പകറ്്്ര ടി കെ
സജീവക്്മാര നമ്്്യാര, പപ്ിവ
്്്ീവ്ഓഫീസരരോനപ്്ന,സി
വില എകന്സസ് ഓഫീസര
മാരായരതീഷ,്മിഥ്നബാബ,്
ഷാജിഉളകപ്്ട്ന്്എകന്സ
സ് സംഘമാണ് അറസ്്്്് കച
യത്ത.് രോടതിയിലൈാജരാ
ക്്ിയ പപ്തിെകള റിമാ്്്് കച
യത്.്
വനിതജീവനക്്ാരികയ
സ്്ലംമാറ്്ി:
രെശോക്്കലന്്്
ആശോരണം
നടത്്റ: കൊവിഡ് പപ്തിസ
ന്്ി രനരിട്ന്്സമയത്്് രാ
ഷ്്ിയത്്ിനധീതമായിപപ്വത്്ി
ക്്ണംഎന്്്മ്ഖയ്മപത്്്ിപറയ്
രപ്്ഴം്സിപിഎമ്്ിന്അനഭി
മതരായവകരസ്്ലം മാറ്്ി പപ്
തിൊരം കചയ്്്െയാകണന്്്
രോൺ്്പഗ്സ് പപ്വത്്െര്്ആ
രോപിച്്്. പ്കച്്ട്്ി മാരവലി
രറ്്്്റികല മാരനജരായ വനി
താജീവനക്്ാരികയയാണ്കപ
രിരങ്്ട്്്ക്്രയികലക്്്സ്്ലം
മാറ്്ിയത.് െിറ്്് തയ്്ാറാക്്്ന്്
തിന്പച്്ായത്്ികലരജീസപ്ട്
ര്്പപ്ൊരംസന്്ദ്്പപ്വരത്്െ
കരപെ്മപപ്ൊരംഉള്്കപ്്ട്ത്്ി
യതാണ്സിപിഎമ്്ികനകചാ
ടിപ്്ിച്്കതന്്് ആരോപിക്്്
ന്്്.വാൈനസൗെരയ്മില്്ാത്്
സമയത്്്മാരവലിരസ്്്്ര്്മാരന
ജകരസ്്ലമാറ്്ംനടത്്ിയനട
പടിഅംഗീെരിക്്ാന്്െഴിയില്്
എന്്്ംഇത്റദ്്്കചയ്്ണംഎ
ന്്്ംഡിസിസിനവസപ്പ്സി
ഡ്്്് രാരജപന്്്ന്് അരങ്്ത്്്
ആവശയ്കപ്്ട്്്.

ശവനൽമഴയിൽചാലക്്്ടിശമഖലയിൽനാേനഷ്്ം
ചാലക്്്ടി:െഴിഞ്്േിവസംഉണ്്ായരവനലമഴയിലപരിയാരം,
രമല്ര,കോരട്്ിപച്്ായത്്ിക്്്യം്െിഴക്്നരമഖലയിലവന
നാശനഷ്്ം.ൊഞ്്ിരപ്്ിച്ഴലിക്്ാറ്്്രോകലയായിര്ന്്്ൊറ്്്
വീശിയത.്അരനെംമരങ്്ളം്നിരവധിഇലപട്ിക്രോസ്്്്്െളം്,െ
ടപ്ഴെിയം്ഒടിഞ്്്ംവീണ.്.യ്ണിയനകഷഡിക്്്ഷീറ്്്പറ
ന്്് രോയി.അമ്്ഴക്്ാടന മരോജിക്്് പട്സ് പറന്്്രപ്്യി.
കോല്്പ്്റമ്്ിലരോപക്്്ഷീറ്്്രമഞ്്ിടത്്്രതക്്്െടപ്്്ഴെിവീ
ണ.്വലിയരോതിലൊരഷിെവിളെളം്നശിച്്്കോരട്്ി.രമഖ
ലയില്്രോന്ര്്ൊംബ്്ത്്്പ്ഷ്ക്്രന്്,െണ്്മ്്്ഴരോമസ,്ൊ
ച്്പ്്ിള്്ികനല്്സൺ്്എന്്ിവര്കടരനപത്്്വാഴരോട്്ത്്ികലക്
ലവന്്വാഴെള്്നിലംകോത്്ി.നാല്കസ്്്്രോളനിയില്്പ്
ലിക്്്ന്്ത്്്രരമശക്്്ഓട്രമഞ്്വീട്െവ്ങ്്്വീണം്മ്തിര
പ്്റമ്്ില്്സ്ഭാഷിക്്്വീട്ജാതിമരംവീണം്തെര്്ന്്്.രോന്
ര്്സ്രനൈനഗറില്്മറ്്ത്്ില്്ൌസലയ്യ്കടവീടിന്മ്െളില്്പ്്ാ
വ്വീണം്നാശനഷ്്മ്ണ്്ായിട്്്ണ്്്.രമല്ര്്അടിച്്ിലിഏഴാംവാ
ര്്ഡില്്തണ്്ാരശരിശശിധരക്്്വീടിന്മ്െളില്്പ്്ാവ്വീണ്
രെട്പാട്സംഭവിച്്്.നമ്്്വാരിക്്ല്്സ്ക്മാരക്്്പറമ്്ികല
ജാതിമരങ്്ളം്പ്്ാവം്ൊറ്്ില്്നവേയ്്തിെമ്്ിയിരലക്്്വീണ
തികനത്ടര്്ന്്്രോസ്്്്്നിലംകോത്്ി.പ്ലാനിയില്്കപരിങ്്ാ
പത്രോൈനന്്,മണ്്പത്രവി,കചണ്്ിയാംപറമ്്ന്്ശിവന്്എന്്ിവ
ര്കടമരച്്ീനിക്ഷിൊറ്്ില്്നശിച്്്.രവിയ്കടക്ലച്്വാഴെളം്
നിലംകോത്്ി.കചട്്ിരത്്പ്്്െടവ്രോഡിന്സമീപംകതരക്്പ്്ാ
ട്്്ലീലാവതിയ്കടപറമ്്ില്്നിന്്മാവം്െവ്ങ്്്ംനവേയ്്തിെ
മ്്ിയിരലക്്്വീണ്രോസ്്്്്നിലംകോത്്ിയിട്്്ണ്്്.പലയിടങ്്ളി
ലം്ചില്്െള്്വീണതികനത്ടര്്ന്്്നവേയ്്തിവിതരണംതടസ
കപ്്ട്്ത്പ്ന:സ്്ാപിച്്്വരിെയാണ.്നാശനഷ്്മ്ണ്്ായരമഖലെ
ളില്്ജനപപ്തിനിധിെള്്സന്്ര്്ശനംനടത്്ി.

കോട്ങ്്ല്്്ര:നഗരസഭയ്കട
സമ്ൈ അട്ക്്ളയിരലയക്്്്
എറിയാട്മണപ്്ാട്്്ഫൗരണ്്ഷ
ക്്്സൈായൈസത്ം.നഗരസ
ഭകചയരമാക്്്രചമ്്റിലനട
ന്്ചടങ്്ിലഫൗരണ്്ഷനഭാ
രവാൈിയായനിയാസ്മണപ്്ാ
ട്്്കചയരമാനകെ ആര.നജ
പത്ന്10,000ര്പനെമാറി.ന

ഗരസഭ കസപെ്ട്്റി അഡവ്.ടി.
കെ.സ്ജിത്,കൈലത്്്സ്പ്്
രനവസരകെവിരോപാലക്
ഷണ്നഎന്്ിവരസംബന്്ി
ച്്്.േിവസവം്മ്ന്്്രനരവം്
മ്രന്്രോളംരപരക്്ാണ്സ
മ്ൈഅട്ക്്ളയിലനിന്്് ഭ
ക്്ണംനലക്ന്്ത.്ക്ടാകത
കതര്വിലഅലഞ്്്നടന്്ി

ര്ന്്50രപരക്്്സംരക്്ണം
നലക്ന്്രെപന്്്ത്്ിലം്മ്ന്്്
രനരവം്ഭക്്ണംനലക്ന്്്
ണ്്്. വിവിധ സ്്ാപനങ്്ള,
സംഘടനെള,വയ്ക്്ിെളത്
ടങ്്ിയവരിലനികന്്ല്്ാംപല
തരത്്ില്ള്്സൈായസൈെ
രണങ്്ളാണ്അട്ക്്ളയിരല
ക്്്ലഭിക്്്ന്്ത.്

സമ്ഹഅട്ക്്ളയിശലയ്ക്്്എറിയാട്മണപ്്ാട്്്
ഫൗശ്ണ്ഷക്്്സഹായഹസ്തം

സർ്്വീസ്സഹെരണ
ബാങ്്്അടച്്്
പട്്ാമ്്ി:കോപ്്ംസര്്വീസ്സ
ൈെരണ ബാങ്്ിക്്് കോപ്്
ത്്്ള്്കൈഡ്ഓഫീസ്ഉള്്കപ്്
കടഏഴ്ശാഖെള്്അടച്്്.കോ
പ്്കത്് 12 മണിക്്്ര്് ശാഖ,
കൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്യ്വാ
വിക്്്അച്്ന്് രോലി കചയ്്്
ന്് നട്വട്്ം ശാഖ, തിര്രവഗ
പ്്്റ,വിളയ്ര്്,ക്രാച്്ിപ്്ടി,ച്
ണ്്ംമ്്റ്്ശാഖെളാണ്അടച്്ത.്
ബാങ്്ിക്്്പപ്വര്്ത്്നവ്മായി
ബന്്കപ്്ട്്ക്ട്തല്്വിവരങ്്
ള്്ബാങ്്്അധിക്തര്്വയ്ക്്മാ
ക്്്ം.ക്ടാകതഎടപ്്ലം കൈ
ല്്ത്്്കെയര്്ക്്ിനിക്്്,വിളയ്
ര്്പഗ്ാമപച്്ായത്്ിന്െീഴില്്
പപ്വര്്ത്്ിയക്്ന്്െമ്്്യ്ണിറ്്ി
െിച്്ൺഎന്്ിവയം്താല്്ക്്ാ
ലിെമായിഅടച്്ിട്്ിട്്്ണ്്്.

രാലക്്ാട്എട്്്ശോട്്്സ്ശോട്്്െള്്
പാലക്്ാട:്കൊവിഡ-്19ക്്്പശ്്ാത്്ലത്്ില്്ജില്്യികലൊ
രാക്റിശ്്ി,തിര്മിറ്്രക്്ട,്ൊഞ്്ിരപ്്്ഴ,രോരട്്പ്്ാടംക്ഴല്്മ
ന്്ം,വിളയ്ര്്,പ്ത്രശ്്രി,പ്ത്പ്്രിയാരംത്ടങ്്ിഎട്്്പച്്ായ
ത്്്െള്് രോട്്്സര്ോട്്്െളായി പപ്ഖയ്ാപിച്്്. നിലവികല രോ
ട്്്സര്ോട്്്െളികലനിബന്്നെള്്പ്തിയരോട്്്സര്ോട്്്െളില്്
ബാധെമായിരിക്്്കമന്്്ജില്്ാെലകറ്്്ര്്അറിയിച്്്.

ഉരന്യസരചനമത്്രം
ഒല്്്ര്്:യ്വശബ്്ംസംസ്ക്്ാരി
െരവേിയ്കടരനതയ്തവ്ത്്ില്്
ക്ട്്ിെള്്ക്്്ം യ്വജനങ്്
ള്്ക്്്മായിഉപനയ്സരചനമ
ത്്രംസംഘടിപ്്ിക്്്ന്്്.അ
തിജീവനം-രെരളംഎന്്വി
ഷയത്്ില്് മലയാളത്്ിലം്,
overcomingthecrisisഎന്്വിഷ
യത്്ില്്ഇംഗ്്ീഷില്മാണ്രച
നെള്്തയ്്ാറാകക്്ണ്്ത.്സബ്
ജ്നിയര്്,ജ്നിയര്് സീനിയര്്
വിഭാഗത്്ിലായി മത്്രങ്്ള്്
നടക്്്െ. രചനെള്്
9961492949എന്്വാട്്്സ്അ
പ്്് നമ്്റിരോ, yuvasabdham1
@gmail.comഎന്്കമയിലികല
ക്്് അയക്്ാവ്ന്്താണ് സ
മ്്ാനൈര്്ക്്് െയ്ഷ് അവാ
ര്്ഡെ്ള്്നല്്കം്.

ക്ണ്്ന്്്ർരാടശേഖരത്്്തീരിടിച്്്
വടക്്ാരച്്രി:ക്ണ്്ന്്്രപാടരശഖരത്്്തീപിടിച്്്.നാട്്്ൊരം്
അഗ്്ിശമന രസനയം് രചരന്്്തീ അണച്്്.ബ്ധനാഴച്പെ
ല11.30നായിര്ന്്്തീപിട്ത്്ം.സംഭവംഉണ്്ായഉടനതകന്്
നാട്്്ൊരഅഗ്്ിശമനരസനകയവിവരംഅറിയിച്്്.സ്്ഥലത്്്
ക്തികച്്ത്്ിയഅഗ്്ിശമനരസനയം്നാട്്്ൊരം്രചരന്്്തീ
അണച്്തിനാലവനദ്രത്്ംഒഴിവായി.

മാർച്്്നടത്്ി
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ൊയംക്ളത്്്
യ്ത്്്രോൺപഗ്സ്പപ്വരത്്
െനസ്നൈലികനകവട്്ിപരി
രക്്ലപ്്ിച്് ഡിനവഎഫ്ഐ
പപ്വരത്്െകര അറസ്്്്് കചയ്്
ണകമന്്ാവശയ്കപ്്ട്്് യ്ത്്്
രോൺപഗ്സ് പപ്വരത്്െരഇ
രിങ്്ാലക്്്ടകപാലീസ്രസ്്്്ഷ
നിരലക്്്മാരച്്്നടത്്ി.കൊ
വിഡ് നിയപത്്്ണങ്്ള പാലി
ച്്്കോണ്്ായിര്ന്്മാരച്്്.നി
രോജെ മണ്്ലം പപ്സിഡ്്്്
വിബിനകവളിയത്്്,ജില്്ാജന
റലകസപെ്ട്്റിഅസറ്ദ്്ിനെ
ളക്്ാട്്്,െിരൺഏ..എസ.്,ധീര
ജ്രതറാട്്ില,പശ്ീറാംജയപാല
ന,സനിലെല്്്ക്്ാരന,കഷ
റിനസ്്ാരോന,റിരോനരോ
ൺസൺഎന്്ിവരരനത്തവ്ം
നലെി.
കൊവികെന്്്
വ്യജപ്രചരണം
മണ്്്ത്്ി:പറവട്്ാനിയില്്ഒര്
യുവാവിന്കൊവിഡ് രോഗകമ
ന്്്ന്്് വയ്ജപപ്ചരണം നടത്്ി
ഈപപ്രേശത്്്ജനങ്്ല്്ക്്ിട
യില്്ആശങ്് പരത്്ി. ഒര്മാ
സം മ്മ്്് വിരേശത്്് നിന്്്ം
എത്്ിെവ്ാറന്്്യിനില്്െഴി
ഞ്്ിര്ന്്യ്വാവികനപറ്്ിയാ
ണ്പപ്ചരണംനടന്്ത.്ഇയാള്്
ഒര്െടയില്് എത്്ിയതായം്
ഈെടനാട്്്ൊര്്രചര്്ന്്്അട
പ്്ിച്്തായം്കചാവാഴച്മ്തല്്
പപ്ചരിക്്ാന്്ത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.
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പര്തീക്്കള്ടെഭാരം...തചന്്ിത്്ലരണ്്ാംശല്്ക്്്പാേശശഖരത്്ിലതോയത്തനല്്ിത്്്വവശക്്ല്കളശശഖരിക്്്ന്്കർഷകർ

അമ്്ലപ്്്ഴ.നീർക്്്ന്്ം-കോള്്്ന്്ചവനലിൽരക്്ികൾക്്്
ോഹെലകോര്ക്്ിഅൽഇൊബകസൻപട്ൽസക്്ൾവിേയ്ാർത്്ി
കൾമാത്കയാവ്ന്്്.ചവനലവധിസമയത്്്സക്്ൾനടപ്്ിലാ
ക്്്ന്്'കവചക്്ഷൻോലഞ്്ിൻകറഭാഗമായാണ്ോഹെലകോര്
ക്്ിയത.്എല്്ാവിേയ്ാർത്്ികള്കടയം്വീട്്്മ്റ്്കത്്മരകക്്മ്്ി
ൽരക്്ികൾക്്്ക്ടിക്്ാവ്ന്്തരത്്ിൽമൺക്ടംകകട്്ിഅ
തിൽകവള്്കോഴിച്്്രക്്ികകളകാത്്ിരിക്്്കയാണ്ഇവർ.
മാന്ഷികമ്ലയ്ംരകർന്്്നൽക്ന്്വിേയ്ാഭയ്ാസരീതിക്്ാണ്
പ്തിയതലമ്റകയചനരായമാർഗത്്ിചലക്്്നയിക്്ാനാവ്ക'
എന്്്രദ്്തിഉദഘ്ാടനംകേയത്്സംസാരിക്്കവസക്്ൾകേ
യർമാൻഹംസഎക്ഴ്ചവലിഅഭിപര്ായകപ്്ട്്്.
മാചനെർഇബറ്ാഹീംക്ട്്ിവിളചക്്ഴംഅദ്്്യക്്നായി.കവ

ചക്്ഷൻോലഞ്്ിൻകറഭാഗമായിനിരവധിപര്വർത്്നങ്്ളാ
ണ്രക്്ിതാക്്ൾക്്്ംവിേയ്ാർത്്ികൾക്്്മായിതയ്്ാറാക്്ിയിട്്്
ള്്ത.്വിേയ്ാഭയ്ാസ-കലാകായികസാംസക്ാരികസാമ്ഹയ്ധാർമി
കചമഖലകകളഉൾകക്്ള്്ിച്്്കൊണ്്്ള്്രത്്്ഇനരദ്്തിയാ
ണ്'കവചക്്ഷൻോലഞ്്്'.

പക്്ികളക്്്ദാഹജലനൊര്ക്്ി
ഇജാബേിദയ്ാർത്്ികള

ചേർത്്ല:കണിച്്്ക്ളങ്്രകൊചക്്ഷണൽഹയർകസക്്ണ്്
റിസക്്ളികലനിർധനരായ220ഓളംക്ട്്ികൾക്്്അവശയ്സാ
ധനകിറ്്്കൾവിതരണംകേയത്.്കണിച്്്ക്ളങ്്രചേവസവ്ം
കസപക്ട്്റിരി.കക.ധചനശൻഉദഘ്ാടനംനിർവഹിച്്്.കക.കക.മ
ചഹശൻ,കഹഡ്മിസപ്ട്സ്കക.രി.ഷീബ,കക.ഡി.അെിചോൻ,
ടി.കക.അനിലാൽ,സിനിചോൾ,വി.ഡി.പര്ീതത്ടങ്്ിയവർര
കങ്്ട്ത്്്.

കണിച്്്ക്ളങ്്രതൊശക്്ഷണലഹയർതസക്്ണ്്റിസക്്ളിതല
നിർധനരായക്ട്്ികള്തേരക്്കർത്്ാക്്ളക്്്അവശയ്സാധന
കിറ്്്കളവിതരണംതചയ്്്ന്്്

അേശയ്സാധെകിറ്്്കള
േിതരണംനെയത്്

ഹരിപ്്ാട:്ക്മാരപ്രംപഗ്ാമരഞ്്ായത്്ികലഇതരസംസ്്ാന
കൊഴിലാളികൾക്്്ഇൻപഫ്ാകറഡ്കതർചോമീറ്്ർഉരചോഗിച്്്ര
നിരരിചോധനആരംഭിച്്്.സാമ്ഹയ്അകലംരാലിച്്്ചവഗത്്ി
ലം്ക്തയ്മായം്ശരീരത്്ിനക്റതാരനിലഅളക്്ാൻകഴിയം്.
കതർചോമീറ്്ർഅണ്വിമ്ക്്മാചക്്ണ്്തില്്..ഏഴാംവാർഡികല
കയ്ാമ്്ിൽനിന്്ാണ്രനിരരിചോധനആരംഭിച്്ത.്
പര്സിഡനറ്്എസ.്സ്ചരഷ്ക്മാർ,സ്്ിരംസമിതിഅധയ്ക്്

രായസി.എസ്രഞെ്ിത്്്,ഡി.സ്ചഗഷ,്ചല്്ക്്്രഞ്്ായത്്്
അംഗംയ.്േിലീപ,്പഗ്ാമരഞ്്ായത്്്അംഗംതാജ്ന്്ിസ,കസ
പക്ട്്റിഎസ.്ശ്ഭാചേവി,കമഡിക്്ൽഓഫീസർമാരായചോ.പര്ി
യങ്്,ചോ.സിെി,ചോ.ആർ.പശ്ീനി,കഹൽത്്്ഇൻസ്കരക്്ർ
സെീവ്ക്മാർ,േീചരഷ,്ലിസി,അർച്്ന,അെീഷ്എന്്ിവർര
കങ്്ട്ത്്്.കയ്ാമ്്്കളികലരനിരരിചോധനക്്്ചശഷംആശാ
പര്വർത്്കര്കടയം്ആചോഗയ്വക്പ്്്െീവനക്്ാര്കടയം്ചന
ത്തവ്ത്്ിൽരഞ്്ായത്്ികല7000വീട്കളിൽരനിരരിചോധ
നനടത്്്ം.

ഇതരസംസ്്ാെനൊഴിലാളികളക്്്
പെിപരിയോധെ

ചേർത്്ല:ചോകഭൗമേിനത്്ിൽസിരിഐഎംചനത്തവ്ത്്ി
ൽചോക്്്ഡൗൺക്ഷിക്്്ത്ടക്്ംക്റിച്്്.ചേർത്്ലഏരിയ
കമ്്ിറ്്ിയ്കടകീഴില്ളമ്ഴ്വൻരാർട്്ിഅംഗങ്്ള്കടയം്വീട്ക
ളിലാണ്രച്്ക്്റിക്ഷിക്്്ആരംഭംക്റിച്്ത്വതക്്ാട്്്ചശ്്രി
ചല്്ക്്്അതിർത്്ികലഅഞ്്്രഞ്്ായത്്ികലകരര്മ്്ളം,അ
ര്ക്്്റ്്ി,ത്ച്്ാറ്്്ക്ളംപ്ച്്ാക്്ൽ,വതക്്ാട്്്ചശ്്രി,രള്്ിപ്്്
റംവടക്്്,കതക്്്എന്്ീചോക്്ൽകമ്്ററികളിലം്ചേർത്്ലമ്
ൻസിപ്്ാലിറ്്ികളികലചോക്്ൽകമ്്റ്്ികളികലരതികൊന്്്പര്ചേ
ശകത്്മ്വായിരത്്ിമ്ന്്്റ്്ികോന്്്രാർട്്ിഅംഗങ്്ള്കടവീ
ട്കളിലാണ്ഭൗമേിനത്്ിൽരച്്ക്്റിക്ഷിസിരിഐഎംചേ
ർത്്ലഏരിയായികലരാർട്്ിഅംഗങ്്ള്കടവീട്കളിലായിആേയ്
ഘട്്ംെനകീയരച്്ക്്ിക്ഷിക്്്ത്ടക്്മായത.്േീര,കവണ്്,രയ
ർ,മ്ളക,്തക്്ാളി,രാവൽ,രടവലം,എന്്ീവയാണ്പര്ധാനമാ
യിക്ഷിക്്ായികതകരക്ഞ്ട്ത്്ിട്്്ള്്ത.്ത്ച്്ാറ്്്ക്ളകത്്
കാച്്നാട്്്വീട്്ിൽവൽസലാവിരിനേപദ്്്നക്റവീട്്ിൽനടന്്െി
ല്്ാതലഉദഘ്ാടനംസിരിഐഎംആലപ്്്ഴെില്്ാകസപക്ട്്റി
ആർനാസർനിർവഹിച്്്.
ഏരിയാപക്ട്്റികകരാെപ്്ൻനായർഅദ്്്യക്്നായി.െില്്ാര

ഞ്്ായത്്്അംഗംരിഎംപര്ചോദ,്വിഎരരചമശവ്രൻ,ആർെ
യേപദ്്്ൻ,രചെഷ്വിചവകാനദ്്എന്്ിവർരകങ്്ട്ത്്്.രള്്ിപ്്്
റംകതക്്്കർഷകസംഘംെില്്ാകസപക്ട്്റിപശ്ീക്മാരൻഉണ്്ി
ത്്ാൻഉദഘ്ാടനംകേയത്.്വിമൽചേവ്അദ്്്യഷനായി.രള്്ിപ്്്
റംവടക്്്െില്്ാകസപക്ട്്റിചയറ്്്അംഗംഅഡവ്:കകപര്സാദ്ഉ
ദഘ്ാടനംകേയത്.്ആർരാചെഷ്അദ്്്യക്്നായി.പ്ച്്ാക്്ലിൽ
നടന്്ഏരിയാതലഉദഘ്ാടനംഏരിയാകസപക്ട്്റികകരാെപ്്ൻ
നായർഉദഘ്ാടനംകേയത്.്കകബിബാബ്രാജ്അധയ്ക്്യി.എ
കസ്ചറയിൽഎൻആർബാമ്്്രാജഉ്ദഘ്ാടനംകേയത്.്കകരി
പര്താരൻഅദ്്്യക്്നായി.വതക്്ാട്്്ചശ്്രിയിൽരിഎംപര്ചോ
ദ,്ഉദഘ്ാടനംകേയത്.്ചോതിമണിഅദ്്്യഷനായി.കരര്മ്്ള
ത്്്രിെിമ്രളി,ഉദഘ്ാടനംകേയത്.്രികകരാെൻഅദ്്്യനാ
യി.അര്ക്്്റ്്ിയിൽബിവിചൊദഉ്ദഘ്ാടനംകേയത്.്വിശവ്സ
തയ്ൻഅധയ്ക്്നായി.കര്വയിൽഎഎസ്സാബ.്സിആർസ്
ചരഷ്അദ്്്യക്്നായി.ടൗൺഈറ്്്്്റ്്ിആർമ്ക്ദ്്ൻനായർ.ഉ
ദഘ്ാടനംകേയത്.്രിസ്സ്ചരഷ്അദ്്്യഷനായി.കവസ്്്കമ്്റ്്ി
യിൽഎരിഹരിക്്്മാർഉദഘ്ാടനംകേയത്.്രിഎസ്ചോരി
അദ്്്യക്്നായി.
വിവിധചോക്്ൽകമ്്റ്്ികളികലരഞ്്ായത്്്തലഉദഘ്ാടന

ങ്്ളാണ്നടന്്ത.്ത്ടർന്്്മ്ഴ്വൻരാർട്്ിഅന്ഭാവികള്കട
യ്വീട്കളിൽചൊവിഡ്19നക്റഭാഗമായിഏർകപ്്ട്ത്്ിയനി
യപന്്്ണത്്ിനക്റഭാഗമായിവിട്കളിൽഒറ്്കപ്്ട്ചോയവരിൽ
ക്ഷിയ്കടപര്ാധാനയ്ംഎത്്ിക്്്ന്്തിനം്ഭ്മികയസംരക്്ി
ക്്്വാനം്രച്്ക്്റി,ധാനയ്വിളകൾഎന്്ിവസവ്യംരരയ്ാപത്ത
ചനട്ന്്തിനക്റസചദ്്ശംഇതില്കടഎത്്ിയക്്്്കയം്വിഷര
ഹിതരച്്ക്്റിക്ഷിചപ്ോൽസാഹിപ്്ിയക്്്്കയ്മാണ്ലക്്്യകമ
ന്്്ഏരിയാകസപക്ട്്റികകരാെപ്്ൻനായർഅറിയിച്്്.

ശോകഭൗമദിനത്്ിലസിപിഐഎംശനത്തവ്ത്്ിലശോക്്്
ഡൗൺക്ഷിയ്തേഉദഘ്ാേനംജില്്ാതസതക്ട്്റിആർനാസർ
നിർവഹിക്്്ന്്്

യോക്്്ഡൗൺക്ഷിക്്്
ത്െക്്ംക്റിച്്്

ആലപ്്്ഴ:ഇടചവളക്്്ചശഷം
െില്്യിൽവീണ്്്ംരാപട്്്ീയഅ
പക്മം.കറ്്ാനംയ്ത്്്ചൊൺ
പഗ്സ്്്മണ്്ലംകസപക്ട്്റിസ്
വഹൽ ഹസകനയാണ് കഴി
ഞ്്േിവസംരാപത്ികവട്്ിപ്്രി
ചക്്ൽപ്്ിച്്ത.് സിരിഎം ആ
ണ്സംഭവത്്ിന്രിന്്കലന്്്
ചൊൺപഗ്സ് ആചോരിക്്്
ചപ്്ൾ സിരിഎമ്്ിക്്് ഭാഗ
ത്്് നിന്്്ം പര്തികരണങ്്
കളാന്്്മ്ണ്്ായിട്്ില്്. ചോക്
ഡൗൺകാലത്്്നടന്്അപക്
മത്്ികനതിചര ചൊൺപഗ്സി
ക്്്യം്ചോഷകസംഘടനക
ള്ചടയം് ആഭിമ്ഖ്യത്്ിൽ
വയ്ാരകപര്തിചഷധമാണ്യർ
ന്്ിരിക്്്ന്്ത.്

മാവേലിക്്ര: ഗ്ണ്്കകള
അററ്്്്് കേയ്്ണകമന്്് ആവ
ശയ്കപ്്ട്്്കറ്്ാനം-ഭരണിക്്ാവ്
ചൊൺപഗ്സ്്്-യ്ത്്്ചൊൺ
പഗ്സ്്്മണ്്ലംകമ്്ിറ്്ികൾ.ക
ഴിഞ്്േിവസംയ്ത്്്ചൊൺ
പഗ്സ്കറ്്ാനംമണ്്ലംപര്സി
ഡനറ്് ഇഖബ്ാലികൊപ്്ം
സക്്ട്്റിൽചോവ്കയായിര്
ന്്്സ്വഹൽഹസകനഎ
തികരസക്്ട്്റിൽമ്ഖംമ്ടിധ
രികച്്ത്്ിയസംഘംഅതിോ
ര്ണമായികവട്്ിപ്്രിചക്്ൽപ്്ി
ക്്്കയാ യിര്ന്്്. മണ്്ലം
പര്സിഡണ്്്ഇഖബ്ാലികനകവ
ട്്്വാൻ പശ്മിക്്്ന്്തിനികട
യാണ് ' രിറകിലിര്ന്് സ്
വഹലിന് കവചട്്റ്്ത.് കവട്്്
കൊണ്്്സ്വഹൽനിലത്്്

വീണ്സമയത്്്വബക്്്ഓടി
ച്്ിര്ന്്ഇഖബ്ാലികന മ്ഖം
മ്ടിധരികച്്ത്്ിയസംഘംവീ
ണ്്്ംആപക്മിക്്ാൻപശ്മിച്്്,
പശ്മം രാഴായചപ്്ൾ ഇഖബ്ാ
ൽസവ്ന്്ംവാഹനംഎട്ത്്്
കൊട്്ട്ത്്്ള്് വള്്ിക്ന്്ം
ചോലീസ്ചറ്്്്ഷനിചലക്്്ചോ
വ്കയായിര്ന്്്. ചോലീസ്
ചറ്്്്ഷനിൽഎത്്ിചോലീസി
കനവിവരംഅറിയിച്്്ചോലീ
സ് വന്്ാണ് സ്വഹലികന
ആശ്രപത്ിയിചലക്്്കൊണ്്്
ചോയത.്കായംക്ളംെനറൽ
ആശ്രപത്ിയിൽഎത്്ികച്്ങ്്ി
ലം്വിേഗധ്േികിത്്യക്്്്വ

ണ്്ാനംകമഡിക്്ൽചൊചളെി
ചലക്്്മാറ്്്കയായിര്ന്്്കഴ്
ത്്ിൽഏറ്്മാരകമായമ്റിവ്
രരിഹരിക്്ാനാവാത്്തിനാ
ൽരിന്്ീട്എറണാക്ളകത്്ഒ
ര്സവ്കാരയ്ആശ്രപത്ിയിചല
ക്്് മാറ്്്കയായിര്ന്്്.ഇപത്
യം്പക്്രമായരീതിയിൽകവട്്ി
ക്ക്ലകപ്്ട്ത്്ാൻ പശ്മിച്്ി
ട്്്ം,ചോലീസ്കോഴികയട്ത്്്
15 മണിക്്്റ്കൾക്്് ചശഷ
വം്യാകൊര്വിധത്്ില്ള്്
പ്ചോഗമനവം് അചന്വഷണ
ത്്ിൽകാണാത്്തിനാൽയ്
ത്്്ചൊൺപഗ്സ്ചൊൺപഗ്സ്
മണ്്ലംകമ്്ിറ്്ികള്കടചനത്

തവ്ത്്ിൽവള്്ിക്ന്്ംചോലീ
സ്ചറ്്്്ഷൻഉരചോധിച്്്.ത്ട
ർന്്്എസ്രിനടത്്ിയേർച്്
യിൽ 24 മണിക്്്റിന്ള്്ിൽ
പര്തികകളരിടിക്ടണകമന്്്ഉ
റപ്്ിചന്്ൽപര്വർത്്കർരിരി
ഞ്്്ചോവ്കയായിര്ന്്്.ഇ
ത്്രത്്ിൽചോലീസ്അചന്വ
ഷണത്്ിൽഅനാസ്ഥകാട്്്
കയാകണങ്്ിൽചോലീസ്ചറ്്്്
ഷൻമാർച്്്ഉൾകപ്്കടയ്ള്്സ
മരങ്്ളിചലക്്്നീങ്്്കമന്്്ക
റ്്ാനം-ഭരണിക്്ാവ്ചൊൺപഗ്
സ്്്-യ്ത്്്ചൊൺപഗ്സ്്്മണ്്
ലംകമ്്ിറ്്ികൾഅറിയിച്്്

ആലപ്്്ഴ:ഭരണിക്്ാവികല

യ്ത്്്ചൊൺപഗ്സ്്്ചനതാവ്
സ്വഹലികനകവട്്ിവീഴത്്്ി
യചകസിൽപര്തികകളഅററ്്്്്
കേയ്്ാത്്തിൽപര്തിചഷധിച്്്
യ്ത്്് ചൊൺപഗ്സ്്്എസര്ി
ഓഫിസിചലക്്്തള്്ിക്്യറി:
ആലപ്്്ഴ:ഭരണിക്്ാവികലയ്
ത്്് ചൊൺപഗ്സ്്് ചനതാവി
നക്റകൊലരാതകപശ്മത്്ിൽ
പര്തിചഷധിച്്്യ്ത്്്ചൊൺ
പഗ്സ്്്െില്്ാപര്സിഡണ്്്ടിെിൻ
ചോസഫ,് സംസ്്ാനെനറൽ
കസപക്ട്്റിഎംരിപര്വീൺസം
ഥാനകസപക്ട്്റിനൗഫൽ,െി
ല്്ാവവസ് പര്സിഡണ്്്മ്ഹ
മ്്ദ്അസ്ലംഅമ്്ലപ്്്ഴനി
ചോെകമണ്്ലം പര്സിഡണ്്്
ന്റ്േീൻചൊയഎന്്ിവർത
ള്്ിക്്യറി.ചോലീസ്മായിഉ
ന്്്ംതള്്്മ്ണ്്ായിചോലീസ്
ബലപര്ചോഗിച്്്നീക്്ി.ബല
പര്ചോഗത്്ിനികട ചോലീസ്
ലാത്്ിവീശി.ലാത്്ിവീശിൽ
ന്റ്േിൻ ചൊയക്്് രരിചക്്
റ്്്..അറസ്്്്്കേയത്പര്വർത്്
കർചോലീസ്ചറ്്്്ഷനിൽക്
ത്്ിയിര്ന്്് പര്തിചഷധിച്്്.
സ്വഹലികന കൊല്്ാൻ
ചൊക്്ിയപര്തികകളഅറസ്്്്്
കേയത്ിചല്്ൽയ്ത്്്ചൊൺ
പഗ്സ്്് സമരം ശക്്മാക്്്കമ
ന്്്ംെില്്ാപര്സിഡണ്്്ടിെിൻ
രറഞ്്്. സംസ്്ാനകോട്്്ക്
പര്തിചഷധം ശക്തമാക്്്കമ
ന്്്സംസ്്ാന െനറൽ കസ
പക്ട്്റി എംരി പര്വീണം് രറ
ഞ്്്

യൂതൂ്ൂകോൺഗരൂസ്ഗരൂവർതൂൂകനൂ
വവകടൂൂറൂൂസംഭവതൂൂിൽവയൂാരകഗരൂതികേധം

ഭരണിക്്ാവിലയ്ത്്്ശോൺതര്സ്തപ്വർത്്കതനതവട്്ിപ്്രി
ശക്്ലപ്്ിച്്വതരഅറസ്്്്്തചയ്്ണതമന്്ാവശയ്തപ്്ട്്്യ്ത്്്ശോ
ൺതര്സ്ജില്്ാകമ്്ിറ്്ിയ്തേശനത്തവ്ത്്ിലഎസ്പിഓഫീസി
ശലക്്്നേത്്ിയമാർച്്ിതനത്േർന്്്തപ്വർത്്കതരഅറസ്്്്്തച
യത്്നീക്്്ന്്്

ആതക്മണത്്ില പരിശക്്റ്്
യ്ത്്്ശോൺതര്സ്മണ്്ലം
തസതക്ട്്റിസ്വഹല

ഇെയേളക്്്യശഷംജില്്യിൽേീണ്്്ംരാതട്്്ീയഅതക്മം

കേങ്്ന്്്ർ.:വർഷങ്്ളായിര
പത്വിതരണരംഗത്്്നിൽക്്്
ന്്വർക്്്ചൊവിഡ്കാലത്്്
കമകപ്ോവാർത്് കേങ്്ന്്്ർ
ബയ്്ചോയ്കടസഹായംവിത
രണം കേയത്.്കേങ്്ന്്്ർ
ബയ്്ചോയിൽനടന്്അവശയ്
സാധനങ്്ള്കട കിറ്്് വിതര

ണംകേങ്്ന്്്ർഡി.വവ.എ
സ.്രിഅനീഷ്ചൊരഉദഘ്ാട
നംകേയത്.്രപത്ച്തക്ടാപ്്ം
രാൽഎന്്രദ്്തിയ്കടരാ
ൽവിതരണം സി.ഐ.എം.
സ്ധി ലാലം്നിർവഹിച്്്.മ്
തിർന്്വരം്വർഷങ്്ളായിര
പത്വിതരണരംഗത്്്നിൽക്്്

ന്്വർക്്ാണ്സഹായവിതര
ണം കേയ്്്തത.്കമകോ വാർ
ത്്ാ  കേങ്്ന്്്ർ ചലഖകൻ
ബി.ക്ഷണ്ക്മാർഅധയ്ക്്
തവഹിച്്്.രചമശ്ബാബ,്മന്
ക്ഷണ്ൻ, സ്ഭാഷ് ,സിബ്
ബാലൻ, എന്്ിവർ രകങ്്ട്
ത്്്.

പതത്ഏജൻറ്്്ംവിതരണക്്ാരന്മായശശിമ്ണ്്ൻകാവിന്ഡി.വവ.എസ.്പിഅനീഷ്ശോര
സഹായംവിതരണംതചയ്്്ന്്്.സി.ഐ.എം.സ്ധിലാലസമീപം

പതത്േിതരണക്്ാർക്്്അേശയ്
സാധെങ്്ള്നെകിറ്്്േിതരണം അമ്്ലപ്്്ഴ:ോസ്്്േങ്്നാചശ്്രിഅതിര്രതയ്ചടയം്എടതവ്

യ്ണിറ്്ിനച്റയം്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ്്അതിഥികൊഴിലാളികൾ്്ക്്്
ഭക്്ണകിറ്്്വിതരണംനടത്്ി.എടതവ്കസനറ്്ചോർ്്ജ്കൊചോ
നാരള്്ിവികാരിഫാ.മാതയ്്ച്രവടിഉദഘ്ാടനംനിർ്്വഹിച്്്.
ോസ്ഡയറക്്ർ്്ഫാ.ചോസഫ്കളരിക്്ൽ്്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.
എടതവ്പഗ്ാമരഞ്്ായത്്്പര്സിഡനറ്്ആനിഈപ്്ൻ്്,കസപക്ട്്റി
െി.രാചെപദ്്്ൻ്്,വിചല്്ജ്ഓഫീസർ്്ആർ്്.ശങ്്ർ്്,യ്ണിറ്്്പര്സിഡ
നറ്്രി.എസ്്്.ചോമിച്്ൻ്്രറപ്്ള്്ിൽ്്,അതിര്രതാഅസി.ഡയ
റക്്ർ്്ഫാ.ചൊമസ്ക്ളത്്്ങ്്ൽ്്,യ്ണിറ്്്കസപക്ട്്റിആനറ്ണി
ചോസഫ്മാമ്്്ട്്ിൽ്്,എക്സികയ്്ട്്ീവ്അംഗംമനീഷ്മാതയ്്വാളം
രറമ്്ിൽ്്,യ്ണിറ്്്ചൊർ്്ഡിചനചറ്്ഴ്സായചപ്ഗയ്സിമാതയ്,്ആ
ൻ്്സമ്്കസബാറ്്്്്യൻ്്എന്്ിവർ്്പര്സംഗിച്്്.

ചാസ്്്ചങ്്നാശശ്്രിഅതിര്പതയ്ശേയം്എേതവ്യ്ണിറ്്ിശ്്്
യം്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ില്്അതിഥിതൊഴിലാളികള്്ക്്്ഭക്്ണകിറ്്്
വിതരണംനേത്്്ന്്്

അതിഥിനൊഴിലാളികള്്ക്്്
ഭക്്ണകിറ്്്േിതരണംനെയത്്

എസ.്എൻ.ഡി.പിയോഗംമായേലിക്്രയ്ണിയനെമ്ന്്്
യ്ണിയന്കളാക്്ിേിഭജിച്്്
ആലപ്്്ഴ:സംഘടനാ പര്വർ
ത്്നങ്്ൾ ക്ട്തൽ കാരയ്
ക്്മമാക്്ാനം്വമചപ്ൊഫി
നാൻസ്രദ്്തിനടത്്ിപ്്്ക്
ട്തൽസ്താരയ്മാക്്ാനം്എ
സ.്എൻ.ഡി.രിചോഗംമാചവ
ലിക്്രയ്ണിയകന,മ്ന്്്യ്
ണിയന്കളാക്്ി വിഭെിച്്്
കൊണ്്് എസ.്എൻ.ഡി.രി
ചോഗംെനറൽകസപക്ട്്റികവ

ള്്ാപ്്ള്്ിനചടശൻഉത്്രവാ
യി.മാർച്്്12ന്ചേർന്്ചോ
ഗംകൗൺസിലാണ്ഇക്്ാരയ്
ത്്ിൽതീര്മാനകമട്ത്്ത.്
മാചവലിക്്രയ്ണിയകന ടി.
കക.മാധവൻസമ്ാരകഎസ.്
എൻ.ഡി.രിയ്ണിയൻ , മാ
ചവലിക്്രഎന്്്പ്നർനാമക
രണംകേയത്.്
ോരം്മ്ട,് മാന്്ാർ എന്്ി

വിടങ്്ൾചകപദ്്്മാക്്ിയാണ്മ
റ്്്രണ്്്യ്ണിയന്കൾ.മാചവ
ലിക്്രയ്ണിയനികല104ശാ
ഖകൾക്്്ംയ്ണിയൻചനത്
തവ്ത്്ിനക്റചസവനങ്്ൾചവ
ഗത്്ിൽ ലഭയ്മാക്്്ന്്തിന്
യ്ണിയൻവിഭെനംഅനിവാ
രയ്മാകണന്്്വിവിധശാഖകളി
ൽനിന്്്ം അംഗങ്്ളിൽനി
ന്്്ംആവർത്്ിച്്്ഉയർന്്്വ

ന്് ആവശയ്ങ്്ളം്നിചവേന
ങ്്ളം്അചന്വഷിച്്്വസത്്താ
രരമായറിചപ്്ർട്്്നൽക്വാ
ൻചോഗംകൗൺസിൽരി.റ്്ി.
മന്്ഥകനച്മതലകപ്്ട്ത്്ിയി
ര്ന്്്.കമ്്ീഷൻസമർപ്്ിച്്റി
ചപ്്ർട്്്േർച്്കേയത്ാണ്കൗ
ൺസിൽവിഭെനതീര്മാനം
വകകക്്ണ്്ത.്
വടക്്്മാന്്ാർമ്തൽകത

ക്്്വള്്ിക്ന്്ംവകരവയ്ാരി
ച്്്കിടക്്്ന്്മാചവിലക്്ര
യ്ണിയനക്റകീഴിൽ20,000-
ൽ രരംസംഘടനാക്ടം്ബ
ങ്്ളം്അധിവസിക്്്ന്്്.ഒര്
മ്നിസിപ്്ാലിറ്്ിയിലം് ഒൻര
ത് പഗ്ാമരഞ്്ായത്്്കളിലം്
വയ്ാരിച്്്കിടക്്്ന്്വസത്്ത
മായഭ്പര്ചേശമാണ്യ്ണിയ
നില്ണ്്ായിര്ന്്ത.്

ആലപ്്്ഴ:കോത്മരാമത്്് വ
ക്പ്്്ആലപ്്്ഴനിരത്്്വിഭാ
ഗത്്ിനക്റകീഴില്ള്്കല്്്രാ
ലംമ്തൽ്്മാതാകെട്്ിവകരയ്
ള്് ചോഡ് (ചോഡ് നമ്്ർ്് 2)
അരകടാവസ്്യിലായതിനാ
ൽ്്ഭാരംക്ടിയവാഹനങ്്ള്
കടഗതാഗതംനിചോധിച്്്

ഭാരംകുടിയവാഹനങുുളുചട
ഗതാഗതംനിരോധിചുുു

ചേർത്്ല:ചേന്്ംരള്്ിപ്്്റം
817നമ്്ർഎൻ എസഎ്സ്
കരചോഗത്്ിനക്റചനത്തവ്
ത്്ിൽ പര്സത്്ത കരചോഗ
ത്്ിൽഉൾകപ്്ട്്എല്്ാക്ടം്
ബങ്്ൾക്്്ം  രലവയ്ഞെ്ന
കിറ്്്കൾവിതരണംകേയത്.്
കരചോഗം  പര്സിഡനറ്് െി.
വി.രണിക്്ർഇദ്്ീവരം,കസ
പക്ട്്റി  ആർ. വിെയക്മാർ,
വവസ്പര്സിഡനറ്്െഗേീഷ്
ഡിമാന്്ാനത,്പട്ഷറർസ്ചര
ഷ്എസ.്നായർ,കക.െി.രാ
ധാക്ഷണ്ൻ,വി.െി.ഉണ്്ിക്
ഷണ്ൻ,െനാർേനരണിക്്ർ,
രാെീവ്,ശിവൻക്ട്്ിഎന്്ിവ
ർചനത്തവ്ംനൽകി.

പലവയുഞജുനകിറുുുകൾ
വിതരണം

മരുനുു്എതുുിചുുുനൽകി
മ്ഹമ്്:രണ്്ാംക്്ാസ്വിേയ്ാർ
ത്്ിക്്് തിര്വനന്്പ്രത്്്
നിന്്്ംമര്ന്്്എത്്ിച്്്നൽ
കി.മണ്്ചഞ്്രികാവ്ങ്്ൽഭെ
നമoത്്ിന് സമീരം വടചക്്
കവളി വലജ്വിനക്റ മകൻ
അനന്്ക്ഷണ്നാണ്ചോലീ
സ് അടിയന്്ിരമായി മര്ന്്്
എത്്ിച്്്നൽകിയത.്

തിര്വനന്്പ്രകത്് എ
സഎ്ടിയികലേികിത്്കയത്
ടർന്്്ക്ട്്ികയ പശ്ീേിപത്യിൽ
ചമെർ ഓപ്്ചറഷന് വിചധനാ
ക്്ിയിര്ന്്്.ത്ടർന്്്െീവൻര
ക്്ാമര്ന്്്ക്തയ്മായികഴിച്്്
വര്കയ്മായിര്ന്്്. ചോ
കഡ്ൗണിനക്റ രശ്്ാത്്ല
ത്്ിൽ തിര്വനന്്പ്രത്്്
ചോയിമര്ന്്്വാങ്്്വാനം്
അതിന്ള്്വരസയം്ക്ലി
പ്്ണിക്്ാരനായവലജ്വിന്
ഇല്്ായിര്ന്്്.
ഈവിവരംഅറിഞ്്സബ്്്

ഇൻസക്രക്്ർടിരിചേവരാജ്
ചോലീസ്ആസ്്ാനത്്്അറി
യിച്്തികന ത്ടർന്്ാണ് ക്
ഞ്്ിന്മര്ന്്്എത്്ിക്്ാനാ
യത്.സബ്്്ഇൻസക്രക്്ർമാരാ
യേപദ്്്ക്മാർ,സചത്്ഷ,്സി
വിൽചോലീസ്ഓഫീസർമാരാ
യ പര്സന്്ക്മാർ ,നാസറ്ദ്്ീ
ൻ,സ്ധീർ ,എന്്ിവരടങ്്ിയ
ചോലീസ് ടീമാണ്  മര്ന്്്എ
ത്്ിച്്ത.്മാരാരിക്്്ളംചോലീ
സ്ചറ്്്്ഷന്സമീരംഎത്്ിയ
വലജ്വിന് മാരാരിക്്്ളം
ചോലീസ്ചറ്്്്ഷൻഎസ്ഐ
ചസാമക്്് സാന്്ിദ്്്യത്്ിലാ
ണ്മര്ന്്്വകമാറിയത.്

ത്റവ്ർ:കൊചോണവവറസ്
വയ്ാരനം തടയ്ന്്തിന് ചോ
ക്്്ഡൗൺപര്ഖയ്ാരിച്്തികന
ത്ടർന്്്ഉണ്്ായകൊഴിൽന
ട്്വം് സാധാരണക്്ാർക്്്
ചനരിട്്ദ്രിതവം്കണക്്ികല
ട്ത്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിയ്കടസഹാ
യഹസത്ം രദ്്തിയിൽ ഉൾ
കപ്്ട്ത്്ിക്ടം്ബപശ്ീവഴിവാ
യര്യായി ഇര്രതിനായിരം
ര്രനൽക്വാന്ള്്സർക്്ാ
ർതീര്മാനപര്കാരം
ഇതിനായിതയ്്ാറാക്്ിയിട്്്

ള്് മാർഗ്് ചരഖ കണ്്് തീർ
ത്്്ംനിരാശരായിരിക്്്കയാ
ണ.്നിലവികലമാനേണ്്ംഅ
ന്സരിച്്് ഇര്രതിനായിരം
ര്രവായര്ലഭിക്്്ന്്ത്വള
കര ച്ര്ക്്ം ആൾക്്ാർക്്്
മാപത്മാണ.്രലർക്്്ംമിനിമം
ത്കയായ അയ്്ായിരം ര്ര
ചോലം്കിട്്ാത്്സ്്ിതിയ്മ്
ണ്്്.ഇത്സാധാരണക്്ാരായ
രാവകപ്്ട്് െനങ്്ൾക്്് സർ
ക്്ാർനൽകിയവാഗേ്ാനത്്ി
ന്എതിരാണ.്ആയതിനാൽ
ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽഅന്ഭാവപ്
ർവമായസമീരനംസവ്ീകരിച്്്
ക്ടം്ബപശ്ീ അംഗങ്്ൾക്്്
20,000ര്രവീതംവായര്ല
ഭയ്മാക്്്ന്്തിന്ആവശയ്മായ
നടരടികൾസവ്ീകരിക്്ണകമ
ന്്്മ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്നൽകിയക
ത്്ിൽഷാനിചോൾഉസമ്ാൻ
എം.എൽഎആവശയ്കപ്്ട്്്

വായപുലഭയുമാകുുണചമനു്ു

അരിയംുപലവയുഞജുനങുുളംു
വിതരണംചെയതുു
ത്റവ്ർ:ത്റവ്ർപ്ത്്ൻേ
ന്് എസഎ്ൻഡിരി ശാഖ
ചോഗം765ൻറ്ചനത്തവ്ത്്ി
ൽ ശാഖയികല നിർധനരായ
ക്ടം്ബാംഗങ്്ൾക്്് അരി
യം്രലവയ്ഞെ്നങ്്ളം്വിത
രണംകേയത്്വിവിധക്ടം്
ബയ്ണിറ്്്കളിൽനടന്്വിത
രണത്്ിന് ശാഖാചോഗം പര്
സിഡൻറ്കകഎസ്ഷിബ്ലാ
ൽകസപക്ട്്റികറെിചോൻമറ്്്
കമ്്ിറ്്ിഅംഗങ്്ൾചനത്തവ്ം
നൽകിനൽകി

ഉപവാസസമരം
ചേർത്്ല:കൊവിഡ്19പര്തി
ചോധ പര്വർത്്നങ്്ളികല
അലംഭാവത്്ിനം്കമയ്്ണിറ്്ി
കിച്്ണികലരാപട്്്ീയവിചവേ
നത്്ിനം്എതികരബികെരി
കടക്്രപ്്ള്്ിരഞ്്ായത്്്ക
മ്്ിറ്്ിയ്കട ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽ
ഇന്്് ഉരവാസ സമരം നട
ത്്്ം.
രാവികല ഒൻരത് മ്തൽ

വവകിട്്്അഞ്്്വകരരഞ്്ാ
യത്്്ഓഫീസിന്മ്ന്്ിലാണ്
സമരം. ചേശീയ കൗൺസിൽ
അംഗംകവള്്ിയാക്ളംരരചമ
ശവ്രൻഉദഘ്ാടനംകേയ്്്ം.
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സകുടുബം
സനതുുഷനതുുടെ
എലുുനോ

സവ്ന്്ംമെഖകന്്
ലൊച്്ി:ലൊവിഡ്കാെമ
ല്്ായിര്ന്്്ലവങ്്ില്്ശേ
രിട്്്ള്്ലൊത്രാപട്്്ീയ
പര്വര്്ത്്േംക്ട്തല്്േ
ക്്ിലപ്്ട്ശത്്ട്്ശവളാ
യിര്ന്്്ഇത.്വികസേ
ങ്്ള്്എണ്്ിപ്്െഞ്്്,ോ
ടിശ്്്യം്ോട്്ാര്ശടയം്
ശക്്മംഉെപ്്ാശക്്ട്്ശവ
ള,എല്്ാംതകിടംമെി
ലഞ്്ങ്്ിലം്മ്വാറ്്്പ്ഴ
യിലെകന്്ിക്്ാരന്്കെ
വാണ.്എങ്്ിലം്കല്്്യാണ
പ്ത്ശൊടിമാൊത്്ഏ
ല്്ശോഎപൈ്ാഹാംഎംഎ
ല്്എതിരക്്ില്്തലന്്
യാണ.്
ഈറ്്്്റം്വിഷ്വ്ലമ
ല്്ാംലൊത്പര്വര്്ത്്േ
ത്്ിേിടയില്്ആശോഷി
ക്്ാന്്കഴിയ്ശൊലയന്്്
തലന്്ഉെപ്്ില്്ാതിര്ന്്
യ്വഎംഎല്്എയയം്
ലൊവിഡ്അന്്്വീട്്ിെി
ര്ത്്ി.ശേരലത്്യ്ള്്
തില്്േിന്്്ംവയ്തയ്സത്
മായിക്ട്തല്്സമയം
ക്ടം്ൈശത്്ലോപ്്ംേി
െവഴിക്്ാന്്കഴിയ്ന്്്
ട്്്എന്്ത്മാപത്മാണ്
വയ്തയ്ാസം.
എങ്്ിലം്മണ്്െത്്ി
ലെതല്്്പര്വര്്ത്്േങ്്
ളില്്ഒര്വീഴേ്യം്രാടി
ലല്്ന്്കര്്ക്്േവം്സിരി
ഐയ്ലടയ്വതാരക
ത്്ിന്ട്്്.രാവിലെഒമ്്
ത്മണിക്്്തലന്്എല്്ാ
ദിവസവം്വീട്്ില്്േിന്്്ം
ഇെങ്്്ം.മണ്്െത്്ില്്

ആലക13കമയ്്ണിറ്്ികി
ച്്ണ്കളാണ്പര്വര്്ത്്ി
ക്്്ന്്ത.്ഇവയ്ലടപര്വ
ര്്ത്്േങ്്ള്്വീഴേ്യ്
ട്്ാകാതിരിക്്ാന്്കമയ്്
ണിറ്്ികിച്്ണ്്ജേകീയ
വതക്രിച്്്മാത്കതലന്്
തീര്്ത്്്എല്്ശോ.മണ്്
െത്്ിെസന്്ദ്്സംഘട
േകശളയം്രാപട്്്ീയരാ
ര്്ട്്ികശളയം്ക്്ബ്കശള
യ്ലമല്്ാംക്ട്്ിശൊജിപ്്ി
ച്്്കമയ്്ണിറ്്ികിച്്ണിശെ
ക്്്ഒര്ദിവസംശവട്്ഉ
തര്ന്്ംഓശോര്ത്്
ര്്ക്്ായിമ്ന്്ക്ട്്ിവീതി
ച്്്േല്്കിയിരിക്്്കയാ
ണ.്
കളമശേരിലമഡിക്്ല്്
ശൊലളജിലെലൊവിഡ്
േികിത്്ാശകപദ്്്ംകഴി
ഞ്്ാല്്എെണാക്ളംജി
ല്്യില്്േല്്രീതിയില്്
ഐസ്ശെഷന്്വാര്്ഡ്
കള്്പക്മീകരിച്്്പര്വര്്ത്്
േംേടന്്ആശ്രപത്ിയാ
ണ്മ്വാറ്്്പ്ഴയിലെജേ
െല്്ആശ്രപത്ി.ആദയ്ഘ
ട്്ത്്ില്്ഇവിലട15ശരര്്
േിരീക്്ണത്്ില്ട്്ായി
ര്ന്്്.ഇശപ്്ഴത്രട്്ായി
ച്ര്ങ്്ിലയങ്്ിലം്ഐ
സ്ശെഷന്്വാര്്ഡില്്്
പര്വര്്ത്്േങ്്ള്്വളലര
മികച്്രീതിയില്്തലന്്
േടക്്്ന്്്ട്്്.
"ലമഡിക്്ല്്േെഞ്്്'
എന്്ശരരില്്എംഎ
ല്്എമണ്്െത്്ിലെേി
ര്്ധേശോഗികള്്ക്്്ശവ
ട്്ിേടപ്്ാക്്്ന്്രദ്്തി

യം്പേ്ശദ്്യമാണ.്മണ്്
െത്്ില്്ഏലതങ്്ിലം്
ശോഗികള്്മര്ന്്്വാങ്്ാ
ന്്രണമില്്ാലതബ്ദ്്ിമ്
ട്്്ന്്്ലട്്ങ്്ില്്ഒര്സ
ശദ്്േമയച്്ാല്്അവര്്ക്്്
ള്്ഒര്മാസലത്്മര്ന്്്
എംഎല്്എതലന്്വാ
ങ്്ിേല്്കം്.
മ്വാറ്്്പ്ഴമണ്്െ
ലത്്സംൈന്്ിച്്്കാ
ര്്ഷികശമഖെയില്്ലോ
ഴില്്എട്ക്്്ന്്വര്്േിര
വധിയാണ.്പര്ശത്യകിച്്്
കരോപ്്ിള്്.ശവേല്്ക്്ാ
െത്്്കരേപ്്ിള്്വിര
ണിെക്്്യമാക്്ിക്ഷിയി
െക്്ിയരെരം്ലൊവിഡ്
ത്ടങ്്ിയശോലടപര്തിസ
ന്്ിയിൊയി.കരേപ്്ിളി
ല്്്വിെക്ത്്ലേഇടി
ഞ്്്6ര്രവലരലയത്്ി.
ഈദ്രന്്ാകാെത്്്അ
വലരശേര്്ത്്്രിടിക്്ാ
നം്എംഎല്്എമെന്്ില്്.
സംസ്്ാേസര്്ക്്ാരി
ന്ശമല്്േിരന്്രസമ്്
ര്്ദംലേല്ത്്ിശോര്്ട്്ി
ശൊര്്പ്്്വഴിയ്ള്്ലപ്്ലട
കരോപ്്ിള്്സംഭരണം
ആരംഭിച്്്ംമറ്്്മാര്്ഗങ്്
ളില്ശടയം്അടിസ്്ാേ
വിെഉയര്്ത്്ാനം്എംഎ
ല്്എക്്ായി.
ക്ടാലതഫാര്്മസി
ശൊലളജ്മായിശേര്്ന്്്
സാേികറ്്സര്്േിര്്മാണ
ത്്ിലം്മാസ്ക്േിര്്മാ
ണത്്ിലം്മണ്്െംസവ്
യംരരയ്ാപത്യം്ശേട്ക
യാണ.്

ശോംക്ക്്ിങ്
ബിനിതമേവസി്

വേണ്്ത്
രപ്്ടം-1രാക്്റ്്്
കട്ക്-1/2ടീസപ്്ണ
കെിശവപ്്ിെ-2തട്്്
ച്വന്്്ള്്ി-ഒര്കപ്്്
രച്്മ്ളക്-3എണ്്ം
തക്്ാളി-1എണ്്ം

(ലേറ്തായിന്റ്ക്്ിയത)്
മഞ്്ലപ്്ടി-1/4ടീസപ്്ണ
മ്ളകല്ൊടി-1/2ടീസപ്്ണ
ഉപ്്്-ആവേയ്ത്്ിന്

തയാറാകക്്ണ്്ത്
ആദയ്ംരപ്്ടംലേെിയകഷണങ്്ളാ
ക്്ിയരപ്്ടംലവളിലച്്ണ്്യിെിട്്്വറ്
ലത്്ട്ക്്്ക.ഉള്്ിയം്രച്്മ്ളകം്
മികസ്ിയില അടിലച്്ട്ക്്്ക. ശേ
ഷംരപ്്ടംവറ്ത്്േീേച്്ട്്ിയിശെക്്്
കട്ക്ഇട്്്ലൊട്്ിക്്്ക,ശേഷംഅടി
ച്്്വച്്ിരിക്്്ന്് ഉള്്ിയം് രച്്മ്ള
കം്,തക്്ാളിയം്ശേരത്്്ഇളക്്്
ക,അതിശെക്്്1/4ടീസപ്്ണമഞ്്
ലപ്്ടിയം് 1/2 ടീസപ്്ണ മ്ളക്
ലൊടിയം്ക്െച്്്ഉപ്്്ംകെിശവപ്്ിെ
യം്ഇട്്്േന്്ായിഇളക്്്ക.ശേഷം
വറ്ത്്രപ്്ടംകകലൊട്്്ലൊടി
ച്്്ഇതിശെക്്്ശേരത്്ാനരപ്്ടശോ
രനലെഡി.

പ പ്് ട 
ശോ ര ൻ

രാ ജയ്ംശോക്്്ഡൗണിൊയിട്്്ഒര്
മാസത്്ിലെത്്ിക്്ഴി
ഞ്്്.അന്്്മ്തലഎ
ല്്ാവരം്വീട്്ിന്ള്്ിൊ
ണ.്േിെരകവ്ാെക്്്േി
ലം്കഴിയ്കയാണ.്സി
േിമാഷ്ട്്ിങ്്്കളടക്്ം
ലരട്്ന്്്േിരത്്ിയതിൊ
ലരെസ്്െത്്ായിര്
ന്്താരങ്്ളതിരിലക
അവരവര്ലടസ്്െങ്്
ളിലെത്്ിയതിന്രിന്്ാ
ലെഅവരം്കവ്ാെക്്്
േിലകഴിയ്കയാണ.്
ശകരളത്്ില്്്വിവിധ
ഭാഗങ്്ളിലശോക്്്ഡൗ
ണിലശേരിയഇളവ്ക
ളേലകിത്്്ടങ്്ിയിര്
ന്്്.ഈശവളയിലേടി
മംമത്ശൊഹനദാസ്ഒ
ന്്്പ്െശത്്ക്്ിെങ്്ിയി
രിക്്്കയാണ.്മ്പ്്ത്്ി
ലൊന്്്ദിവസങ്്ളക്്ി
പ്്്െംപ്െം ശോകംകട്്
എകക്സറ്്്ലമ്്്്സില്്്
വീഡിശൊയം്താരംആ

രാധകര്മായിരങ്്്വച്്്
കഴിഞ്്്.ശോലൊലക്്
ഇങ്്ലേയായിര്ശന്്
ഹായ്ശദച്വന്്വട്്ി
എലന്്ലക്്മംമത്വീ
ഡിശൊയിലരെയ്ന്്ത്
കാണാം.
ശോഡിെിെങ്്ാലതകാ
െിെിര്ന്്്ലൊട്്ാണ്
താരംപ്െലത്്കാഴേ്ക
ളകട്്്വരണ്്ിക്്്ന്്ത.്
അകത്്ിര്ന്്്മട്ത്്
താരംഒന്്്ശ്ദ്്വായ്
കിട്്ാോണ്പ്െത്്ിെ
ങ്്ിയലതന്്്ംപ്െംശൊ
കംഎങ്്ലേയായിര്
ന്്്എന്്ത്താനമെന്്്
ശൊയിഎന്്്ംവീഡി
ശൊയിലരെയ്ന്്്ട്്്.
താരംമാസക്ണിഞ്്്
കവ്ാെക്്്േിൊയിരി
ക്്്ന്്വിശേഷവം്വീട്
ലരയി്്്ടിച്്്സമയംലേ
െവഴിക്്്ന്്തില്്്വി
ശേഷവ്ലൊലക്്മംമത്
ആരാധകര്മായിരങ്്്
ലവച്്ിര്ന്്്.

ഓണ്്ലൈന്്അധയ്ാപികയാവാന്്നിഷജോസ്
ബിനീഷ്േള്്്മേരി
ശൊട്്യം:ശൊവിഡ്ശോക്്്
ഡൗണകാെത്്്ഓണ്്കെ
ന്്അധയ്ാരികയാവാന്്ഒര്
ങ്്്കയാണ്േിഷശോസ്ലക
മാണി.ശോസ്ലകമാണിഎം
രിയ്ലടഭാരയ്യായേിഷഒര്
മാലേജ്ലമ്്്്വിദഗധ്യം്ക്
ടിയാണ.്മാലേജ്ലമ്്്്ക്്ാസ്
കള്്എട്ക്്ാന്ളളസന്്ദ്്ത
സമ്ഹമാധയ്മങ്്ളില്ലടയാ
ണ്േിഷപര്കടിപ്്ിച്്ത.്സാമ്
ഹയ്പര്വര്്ത്്കക്ടിയായേി
ഷയ്ലടശൊറ്്്്ിന്ഇതിശോട
കംവെിയപര്തികരണമാണ്
െഭിച്്്ലൊട്്ിരിക്്്ന്്ത.്ക്്ാ
സ്കളസൗജേയ്മാലണന്്
പര്ശത്യകതയ്മ്ട്്്.
പ്്സട്്മ്തല്്രി.ജിവലര
യ്ള്്വിദയ്ാര്്ഥികള്്ക്്ാണ്
ഓണകെേിലക്്ാസ്എട്
ക്്്ക.പ്്സ്ട്ലൊശമഴ്സ,്
ൈി.ശൊം,ൈിൈിഎം,എംൈി
എവിദയ്ാരഥികളക്്ാണ്ക്്ാ
സിലമ്നഗണേ.കഴിഞ്്ദി
വസംേിഷതലന്്യാണ്ഈ
വിവരംസമ്ഹമാധയ്മങ്്ളി
ല്ലടരങ്്്വച്്ത.്മ്ഴ്വന്്രാ
ഠഭാഗങ്്ളം്രഠിപ്്ിക്്്കഎ
ന്്തല്്പര്ധാേമായം്ഉശദ്്േി
ക്്്ന്്ലതന്്്േിഷരെയ്ന്്്.
പര്ധാേമായം്ഹയ്്മന്്െി
ശോഴ്സസ,്ഓര്്കഗേശസഷ

ണല്്ൈിശഹവിയര്്,ഉള്്പ്്ലട
ോല്ഉളലപ്്ട്ത്്ിയിരിക്്്
ന്്ത.്ഇതില്്രഠേസമയത്്്
മേസിൊവാത്്ഭാഗങ്്ള്്ഓ
ണകെേിലരെഞ്്്ലൊട്
ക്്ാോണ്െക്്്യമിട്ന്്ത.്
തേിക്്്വര്ന്്സശദ്്േങ്്
ശൊട്പര്തികരിക്്്ശപ്്ള്്ത
ലന്്ഇക്്ാരയ്ംവയ്ക്്മാക്്്
ന്്്ട്്്.അതിന്ശേഷംഒശര
വിഷയത്്ില്്സംേയമ്ള്്വ
ലരലയല്്ാംഒര്പര്്പ്്ായിഅവ
ര്്ക്്്ഓണ്്കെോയിക്്ാലസ
ട്ക്്ാോണ്ഉശദ്്േിക്്്ന്്ത.്
മറ്്്േിെവിഷയങ്്ളിലഅവ

യിലഅവഗാഹമ്ള്്സ്ഹ്
ത്്്ക്്ലളലക്്ട്്്ക്്ാസ്ക
ളേയിക്്ാനം്തീര്മാേിച്്ി
ട്്്ലട്്ന്്്ംേിഷരെഞ്്്.
ഏപര്ില്്26വലരകിട്്്ന്്
സശദ്്േങ്്ള്്ശപ്കാഡീകരിച്്ാ
യിരിക്്്ംഇത.്(സശദ്്േംഅ
യശക്്ട്്േമ്്ര:9895698364)
ക്്ാസ്്്കളലക്്പ്്ംലവൈിോ
റ്കളം്സംഘടിപ്്ിക്്്ം.സം്
ആപ്്്ഉരശൊഗിച്്ാവം്ക്്ാ
സ്കളേയിക്്്ക.ഈമാ
സം30ന്രജിസ്ശപ്ടഷനഅവ
സാേിക്്്ം.
ശോക്്്ഡൗണ്്സമയംവീ

ട്്ിെിര്ന്്ശപ്്ഴാണ്ഇങ്്ലേ
ലൊര്തെത്്ിശെക്്്േിന്്ിച്്
ത.്അഭിപര്ായംശോദിച്്ശപ്്ള്്
ശോസ്ലകമാണിക്്്ംസമ്്
തം.അങ്്ലേയാണ്ക്്ാലസട്
ക്്്ന്്വിവരംസമ്ഹമാധയ്മ
ങ്്ളില്്രങ്്്വച്്ത.്
ശമയില്്ക്്ാസ്ആരംഭിക്്ാ
ോണ്തീര്മാേം.േിെവില്
ള്്മാലേജല്മ്്്്രാഠങ്്
ള്്ലക്്പ്്ംതല്്്സവ്തസിദ്്
മായമാലേജല്മ്്്്കേെി
യം്ക്ട്്ികള്്ക്്്രകര്്ന്്്
ലൊട്ക്്ാന്ള്്തയാലെട്പ്്ി
ൊണ്േിഷ.

മേ വീശക്്പത്ത്്ിലലേ
ന്്്ശോക്്ാനത

ലന്്തീര്മാേിച്്്.ഇതിേിലട
അച്്നം്ശേട്്നം്ലൊെീസ്
ശറ്്്്ഷേിലേിന്്്തിരിലച്്
ത്്ി.ൊപശ്ോപ്്്ംലൊകൈല
ശോണ്ലൊലക്്തിരിച്്്കിട്്ി.
ശേട്്ല്്്ൊപ്ശോപ്്ിലദി
ശോസെില്്്േിപത്ങ്്ളഡൗണ
ശോഡ്ലേയത്്വച്്ിര്ന്്ത്
ലൊെീസിന്സംേയംഇരട്്ിക്്ാ
നഇടയായി.മ്മ്്്താനശേട്്ശോ
ട്ദിശോസെിലേക്്്െിച്്്ശോദിച്്
ശപ്്ഴാണ്േിപത്ങ്്ളഡൗണശോ
ഡ്ലേയത്്ശോക്്ിയത്.അത്രാവത്്ിന്്
ഇശപ്്ളരാരയായി.ഇേിയം്വിളിച്്ാല
ലേല്്ണലമന്്്ോസേയം്േലകിയാണ്
ലൊെീസ്വിട്്ത.്എന്്ായാലം്ക്ട്തല
പര്ശേ്ങ്്ലൊന്്്ംഉട്്ായില്്എന്്ത്ഭാ
ഗയ്ം.
ശോമയ്്എവിലടലയങ്്ിലം്ശൊലട്,്ഇേി
അതില്്്രിന്്ാലെേടന്്്ക്ഴപ്്ങ്്ളില
ലേന്്്ോടട്്എന്്്ംക്ഞ്്ാപ്്്വിന്
ശോന്്ിത്്്ടങ്്ി.
ഇശപ്്ളഏതായാലം്ക്്ീോയിട്്്ആപര്
ശേ്ത്്ിലേിന്്്തെയ്രിക്്ഴിഞ്്്.
എങ്്ിലം്ശക്്പത്രരിസരത്്്ക്ടിഒന്്്
ശോക്്ിയശേഷംമതിയാക്്ാലമന്്്ക്
ഞ്്ാപ്്്തീര്മാേിച്്്െച്്്.
ഉച്്ഊണിന്ശേഷംഅച്്നം്അമ്്യം്
ഉെക്്ംരതിവ്ട്്്.അതാണ്പ്െത്്ിെങ്്ാ
നരറ്്ിയസമയം.ഒര്മണിക്്്ശോളംകി
ട്്്ം.അത്വലരഅവലരല്്ാംഉെക്്മായിരി
ക്്്ം.ഉച്്സമയമായത്ലൊട്്്വഴിയിലം്
ആരം്കാണാേിടയില്്.
കാരയ്ങ്്ളതീര്മാേിച്്്െച്്ശേഷംഎ
ങ്്ലേയം്ഉച്്ഊണ്കഴിയാന്ള്്കാ
ത്്ിരിപ്്ായിരിന്്ീട.്
പ്്ാേിട്്ശൊലെതലന്്കാരയ്ങ്്ലളല്്ാംഒ
ത്്്വന്്്.ക്ഞ്്ാപ്്്അമ്്െത്്ിശെക്്്
ള്്വഴിശയേടന്്്.ലൊശോണയായത്
ലൊട്്്വഴിയിലെങ്്്ംആര്മില്്.േടത്്
ത്്ിന്ശവഗതക്ട്്ി.രരിേയക്്ാരാലരങ്്ി
ലം്കട്്ാലപര്ശേ്മാവം്.
ക്ഞ്്ാപ്്്അമ്്െത്്ിേട്ലത്്ത്്ി.

മതിലോന്്്ംഇല്്ാലതത്െന്്്കിടക്്്ന്്
ഒര്രെമ്്ാണ.്ക്ട്്മേയക്്്ലക്്ാര്ലടവ
കസ്്െമാണ.്അട്ത്്കാെത്്്പ്േര്
ദ്്ാരണലമലന്്ലക്്പ്്െഞ്്്ക്ശെഭാഗം
ലൊളിച്്ിട്്ിരിക്്്ന്്ത്ലൊട്്്ച്റ്്മ്്െ
ലൊലക്്ത്െന്്്കിടക്്്കയാണ.്
ക്ഞ്്ാപ്്്ച്റ്്മ്്െത്്ിന്ള്്ിശെക്്്എ
ത്്ിശോക്്ി.
ലൊശോണവര്ന്്തിന്മ്മ്്്പ്ജേട
ത്്ിയതില്്്ക്ങ്്്മവം്മഞ്്ള്ലമല്്ാം
പേ്ീശൊവിന്മ്ന്്ിലെരടിയിലെല്്ാംവീ
ണ്കിടപ്്്ട്്്.
ശമലക്്്രരാടില്്ാത്്പര്തിഷഠ്യാണ.്
അത്ലൊട്്്ഇടയക്്്്ലരയത്മഴയില
എണ്്യം്കരിയ്ലമല്്ാംകെങ്്ിതെയിൊ
ലകരടരന്്്കിടക്്്ന്്്.ഒറ്്യക്്്ാണ്
താലേന്്ശോന്്ലക്ടിയായശപ്്ളക്

ഞ്്ാപ്്്വില്്്ഉ
ള്്ിലഭയംഉര്ണ്്്ക്ടി.
േിെവിളക്്്ംേിെരഴയരാപത്ങ്്ളം്

ക്ട്്ിവച്്ിട്്്ട്്്.വിപഗ്ഹമായിട്്്ഒന്്്ംഇല്്
വെിലൊര്കല്്്ക്ത്്ിേിരത്്ിയശൊ
ലെ.ഉച്്ശേരമാലണങ്്ിലം്മങ്്ിയലവളിച്്ം
മാപത്ം.ലരലട്്ന്്ാണ്േിെത്്്എശത്്ഉര
യ്ന്്േബ്്ംക്ഞ്്ാപ്്്ശകട്്ത.്
(ോലള:ശോമയ്്ലയകലട്്ത്്ിശൊ?)
ഇന്്ലെലത്്ശോദയ്ംഅയച്്വരിലേി
ന്്്ലതലരലഞ്്ട്ത്്ത്-
Parthiv Dileep,
Std.III C,
Bharathmatha CMI
Public School,
Palakkad 7

ഇന്്ലെലത്്
മോേയ്ംഇതായി
ര്ന്്്:
മെയാളത്്ിലെഏറ്്വം്പര്േസത്മായ
ആദയ്കാെലേറ്കഥയിലവീട്്്കാരഉശര
ക്്ിച്്്ശൊയോയയ്ലടദയേീയഅവ
സ്്യാണ.്
ഏതാണ്ആലേറ്കഥ,ആരാണ്എഴ്
തിയത?്
ഉത്്രം:തകഴിേിവേങ്്രപ്്ിള്്യ്ലട-
ലവള്്ലപ്്ക്്ത്്ിലഎന്്ലേറ്കഥ
ഇന്്ലത്്ശോദയ്ം:

ഇവിലടലൊട്ത്്ിരിക്്്ന്്ഫാ്്്ംേി
പത്ംപേ്ദ്്ിശച്?്അതിലഒര്ോയയ്ട്്്-
എന്്ാണ്ോയയ്ലടശരര?്
ഉത്്രംഅയശക്്ട്്വാട്്്സ്ആപ്
േമ്്ര:7034041234

ഇ ന്്് പ ത്്ാ മ ്ദ യം; വീ ട്്ി ൽ്് ന ടാം വി ള ക ൾ്് 

ക ്ഞ്്ാ പ്്് 

അ മ്് ല ത്്ി ന ്ള്്ി ൽ

മേടമാസത്്ിലെസ്രയ്ല്്്പര്ഭ
യില്്ഇന്്്രത്്ാമ്ദയം.രാര

മ്്രയ്ത്്ില്്്കണക്്ില്്ക്ഷിക്്ായി
കലട്്ത്്്ന്്ഏറ്്വം്ശപ്േഷഠ്മായദി
വസം. സ്രയ്ന്് ഭ്മധയ്ശരഖയ്മായി
ശേര്്ശരഖയില്്വര്ന്്വിഷ്വില്്്ര
ത്്ാംോളിശോട്ശേര്്ന്്്അവസാേ
ശവേല്്മഴലരയത്്േീങ്്്ന്്തിോൊ
ണ്ോടില്്്കാര്്ഷികസംസ്ക്തിയി
ല്് രത്്ാമ്ദയത്്ിന് പര്ാധാേയ്ം
കകവന്്ത.്
ഭക്്്യവിളകളാണ് പര്ധാേമായം്

ഈസമയംക്ഷിലേയ്്്ന്്ത.്ശേേ,
ശേമ്്്, കാച്്ില്്, കപ്്ത്ടങ്്ിയ കിഴ

ങ്്്വര്്ഗ വിളകള്് വയ്ാരകമായ ശോ
തില്്ക്ഷി ലേയ്്ാന്്രറ്്ിയസമയം.
ലൊവിഡ്കാെല്ത്ശോകഡ്ൗണ്്മ്
െംസമയംആവേയ്ത്്ിന്െഭിച്്തിോ
ല്്രെരം്ക്ഷിഭ്മികള്്ഒര്ക്്ിയിട്്്.
കട്ത്്ശവേെിന്ആേവ്ാസമായിഎ
ത്്്ന്്ശവേല്്മഴശേരിയശോതിലെ
ങ്്ിലം് ഇപര്ാവേയ്വം് െഭിച്്് കഴി
ഞ്്്.
അധികംഇടശവളയില്്ാലതഇടവ

പ്്ാതിയം്എത്്്ലമന്്ാണ്പര്തീക്്.
ഇതിോല്്കതകള്ലടയം് മറ്്്ംേടീ
െിോയ്ള്്തയാലെട്പ്്ിൊണ്കര്്ഷ
കര്്.രത്്ാമ്ദയംലതങ്്ിന്മാപത്മാ

ണ്േടീെില്്്ക്തയ്ംകാെംഎന്്്ം
വിെയിര്ത്്ലപ്്ട്ന്്്.
രത്്ാമ്ദയത്്ില്്ആക്ശ്പ്ള്്

ഇത്വലരലരയത്മഴയ്ലടേേവ്മ
ണ്്ില്ട്്്.ഒശ്ന്രശ്ട്മഴക്ടിലര
യ്്്ലമന്്് ഉെപ്്്ള്്തിോല്് ശവര്രിടി
ക്്്ന്്കാരയ്ത്്ിലം്സംേയംശവട്്.
ഇടവപ്്ാതിമഴലയത്്്ശ്പ്ശഴക്്്ംശവ
ര്രിടിച്്്കഴിയ്ന്്തിോല്്രിന്്ീട്
കതക്്്ോേമ്ട്്ാകില്്.
ലേടികള്്ശവര്രിടിക്്ാന്്സഹായി
ക്്്ന്്സ്ക്്്മകാൊവസ്്യാണ്മഴ
യം്ലവയിലം്ഈര്്പ്്വം്ശേര്്ന്്്ള്്
ത.്

31 ദി വ സ ങ്് ൾ ക്്് ശേ ഷം മം മത്

ചിതര്രചനവളരരസിമ്്ിൾഅരല്.്...ദേകദട്.്..ഇദത്രയ്ള്്്!!!
ലോകഡ്ൗൺകാലത്്്രണ്്്ഇരട്്ക്്്ട്്ികൾക്ക്പ്്ംവീട്്ിൽഇര്ന്്്ചിതര്ംവരയക്്്്ന്്നടൻഅജ്വർഗീസ.്രാരംരകന്്ലേ
സബ്്ക്്ിൽപങ്്്വച്്ചിതര്വം്കയ്ാപഷ്നം്ച്വരം്ലോഷയ്ൽമീഡിയയിൽവവറലായി.
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